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 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  2005אפריל  -התשס"ה" נוסח 3210החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  
  

  תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף  
  

  והתחייבויותילהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות ביצוע   – 1נספח 
 של הזוכה על פי הסכם

 

  

  של  והתחייבויותילהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות בדק  – 2נספח
 בתקופת הבדקהזוכה 

 

  

  טבלת קנסות - 3נספח  
  

  לוח זמנים – 4נספח  
  

  'טופס הצעת משתתף -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט וטבלת פירוט ניסיון בכל פרויקט - 3נספח ב   
  

 'מוקדמות   -1נספח ג  
  

  מפרט הטכני -2ג'נספח  
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 'בקרת איכות – 3נספח ג  
  

  

  'כתב כמויות  -נספח ד  
  

  'מערכת תכניות  -נספח ה  
  

   'ערבות בנקאית להבטחת מילוי תנאי המכרז -ערבות הגשה   –נספח ו  
  

 'תצהיר העדר הרשעות – 1נספח ז  
  

   זכויות עובדיםתצהיר  - 2'זנספח  
  

  קבלן אישור קיום ביטוחי -' חנספח  
  

 'הצהרת מתן פטור מאחריות – 1נספח ח  
  

 'תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום – 2נספח ח  
  

  'נספח בטיחות -נספח ט  
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 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 בנוסחן המעודכן 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. המדידה ותכולת המחיריםאופני 

 

   בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
ן המסומבמיקום  רעות-מכבים-מודיעיןהקמת חניון תת קרקעי במע"ר  10/2016מס'   למכרז פומבי 

 "המכרז/העבודות"(.   )להלן:למסמכי המכרז  ףתשריט המצורב

 תכולת הפרויקט: .1.2

 ביצוע העבודות הנדרשות להקמת חניון תת קרקעי במע"ר מודיעין מכבים רעות הכוללות: 

 .עוגנים,  במגרש חציבה/וחפירה דיפון .1

 .איטום כולל, קונסטרוקציה תכניות פ"ע החניון מבנה הקמת .2

 .ותאורה חשמל מערכות הקמת .3

 .אש כיבוי מערכת, מים מאגר הקמת .4

 .ק"תת לחניון אוורור מערכת הקמת .5

 .פרוגרמה פ"ע חכם חניון מערכת והקמת תכנון .6

 .העירונית למערכת ניקוז, ביוב, מים מערכות חיבור .7

, 255 במגרש יוקם אשר התרבות מרכז עם משותפות מערכות חיבור לצורך קבלנים מול תיאום .8
 .הצורך במידת

מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים רשימת ההעבודות תבוצענה על פי  .1.3
המוקדמות בפרק וע"פ המפורט . ( ובהסכם ההתקשרות3והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )עמ'  למכרז

להסכם המצורפים  ,ה'-ד ו ,2ג' ,1המסומנים כנספחים ג' תכניותוה במפרט הטכני, כתב הכמויותו
 ההתקשרות והמהווים חלקים בלתי נפרדים ממכרז זה ומהסכם ההתקשרות .

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.4
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 . של החברה מכרזיםה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מהות המכרז  .2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
 .העבודות

על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת  .2.2
אם העילה שלו לכך היא אי בין אם צורפו או לא צורפו( גם ן דבר הרשום בהסכם או בנספחים  )תשלום בגי
 או ידיעתו בפסקה הרלוונטית./או היכרותו ו/הבנתו ו

 מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול:    .2.3

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים לקבלני  (א)
 עצים שיועסקו על ידו מכל שסוג שהוא. משנה, מתכננים מטעמו, נותני שירותים ויו

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  (ב)
 מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  ולוואי וח

ברת הגז, חברת חשמל, בזק, תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, ח (ג)
 הטלוויזיה בכבלים וכיו"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם ושאיבת  (ד)
 מים. 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות  (ה)
צאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם הו

 זה.  

הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר  (ו)
העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים 

 העבודה וממנו.       לאתר

אחסנת חומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו,  (ז)
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.   (ח)

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של ציוד/מוצרים/מתקנים לפי  (ט)
התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות 
ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא 

 נטים משופעים או מעוגלים.   ישרות ואלמ

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (י)

הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר  (יא)
 ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. 

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  (יב)
ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר בעבודות, או בכל חלק מהן, של 

וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 
 למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 יאושר על ידי המפקח.    דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי ש (יד)



10 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף.  (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

צאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים המוזמנים על פי הו (יח)
 רעות.    -מכבים-הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר. (יט)

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתקשרות  (כ)
 נספחיו. ו

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  (כא)
 האחריות. 

 רווחי הקבלן.  (כב)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של המציע  (כג)
ולן ידועות עתה לצדדים ובין שיזכה  לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כ

 שהן תיוודענה בעתיד.  

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .3.1
 .   תיפסל -כאמור שלא תוגש 

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  (ב)
 רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.   השותפויות ואשור של עו"ד/

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    בשם התאגיד.

החל בביצוע והשלים, כקבלן  2009-2016 )כולל(, הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
אחד מהם כולל מערכת  לפחותומ"ר  15,000שסך שטחם במצטבר הינו חניונים תת קרקעיים   3  ראשי,

  2ג' למפרט המיוחד המסומן כנספחמפרט למערכת בקרת חניון,  – 08על המפורט בפרק  חניון חכמה

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא 
  של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.  

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב ומנתהצהרה המס (1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

העבודות שבוצעו בם, סך שטח החניון/נים, שם/שמות הפרויקטים ומקומם, עלותם כולל מע"מ, 
תאריך חתימת החוזה, תאריך צו התחלת עבודה, תאריך סיום, שמו המלא של מזמין העבודה, 

 המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.   

 להסכם . 1המלצות מגופים, עליהם  הצהיר בנספח ב' 2לפחות   (2

 : 1הרתו המסומנת כנספח ב'תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצ (3

  1/1/2009מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (א)

אישור יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות,  ,במקרה ומדובר בהתקשרות לתכנון וביצוע
 , וגודל החניון , על הרכב העבודותמעת המזמין כון למועד פרסום המכרז,נ, עדכני

מועד המסמך לא  –יצוע בפועל או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הב צו התחלת עבודה
 . 1/1/2009 לפני

או חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך  חשבונות סופיים מאושרים  (ב)
 .מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף 90%של 

 העבודהאישור המזמין לסיום  (ג)

מובהר כי לצורך הוכחת המציע על פי סעיף זה, נדרש המציע להגיש את המסמכים באופן מסודר 
 בהתאם למפורט להלן:

חוברת/תיקייה  1מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב'אחד על המציע להכין לכל 
 נפרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

 3לכל פרויקט הכולל את הפרטים המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי המסומן כנספח ב' דף כיסוי (1)
 למסמכי המכרז. 

' להסכם ומהווה חלק לבתי נפרד 3הטבלה )המצורפת למסמכי המכרז והמסומנת כנספח ב' (2)
 ממסכי המכרז( המפנה לעמודים הרלבנטיים מהם מוכיח המציע כי אכן עומד בתנאי הסף.  

'( לעיל, ולמספר כל דף ד-א) ן את האסמכתאות המפורטות בס"קלצרף מיד לאחר מכ (3)
 מהאסמכתאות בסדר רציף.

   , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל

מען הסר כל ל.  4-ג' 001, מסוג הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה .3.3
   , תביא לפסילת המשתתף.אישור כאמורבאי המצאת   בתוקף. לצרף רישיוןעל המציע ספק, 

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.4
לחוק העונשין, )עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי

לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות  438עד  414סעיפים 

צו למניעת הטרדה נגד מנהל ממנהליו  ו/אוו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2001-, התשס"ביימתחוק מניעת הטרדה מאמאיימת עלפי 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  1ז'בנספח כמפורט  תצהיר בדבר העדר הרשעותלהמציא 
 .הימנו לפיו

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן המציא לעירייה  .3.5
(, שהוצאה על ידי בנק בישראל שקלים חדשים   תשע מאות במילים:) ₪ 900,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

על הערבות לעמוד המדד)להלן: "הבנייה , כשהיא צמודה למדד תשומות לבקשת ועל שם המשתתף
 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   201610.11.בתוקפה עד לתאריך 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל

 המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת  - המצ"ב למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח (ב)
 . הצעת המשתתף

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה 3.6.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

מציע לאחר לר מציע שלא זכה במכרז תוחז "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   הלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 כם.  בנקאית לביצוע ההס

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןיפלקבל וא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ל (ח)
 נוספים. עדיםסותה לתבוע פיצויים ו/או הערבות וזאת בלי לפגוע בזכ

 תנאים כלליים

 : בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן .3.6

אישור תקף . על המציע להמציא "י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםמנהל ספרים כנדרש עפהינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על ניהול
 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

, למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)
  עלולה להביא לפסילת המשתתף.

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זההמציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)
    המשתתף.

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  (ד)
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או 

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
   תתף.המש

חוק עובדים זרים  לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי (ה)
 לפי חוק שכר מינימום,ו/או  1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

לשם הוכחת  , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.1987 -ז"התשמ
למסמכי  2ז'בנספח כמפורט  זכויות עובדיםתצהיר בדבר להמציא עמידתו בתנאי זה על המציע 

 . המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לנהלפירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המיועד   (ו)
למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט  את ביצוע העבודות.

 .ףד, עלולה להביא לפסילת המשתתהמיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשנה קבלני פירוט בכתב של רשימתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (ז)
עלולה , למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת לבצע בפועל

   להביא לפסילת המשתתף.

 

   :אופן הגשת ההצעה  .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1
למעט מעטפת המכרז(  )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

 .דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכךבעט כחול בראשי תיבות בשולי כל 

    את הפרטים הבאים:  על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז .4.2

בכתב הכמויות המסומן  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן )לא תוספת( אותו ההנחה אחוז (א)
  כנספח ד' להסכם המדף והתוספת.

 הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . בכתב הכמויות המפורטים

 ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר

" או "+" לצד אחוז -של הסימנים "הואיל והמציע נדרש להציע הנחה, לא תהיה כל משמעות 
 ההנחה.

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .4.3

הסתייגויות מהאמור לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או  .4.4
  במסמכי המכרז.

מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד. חתימה סופית על אישור 
קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך 

רז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכ
 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות .5.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 –להלן גם ) 2005אפריל  -" נוסח התשס"ה3210ישראל, הידוע "כמדף  החוזה" שהוצא ע"י ממשלת (ג)
 .(המדף הסכם

 תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף   (ד)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ה)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ו)

   ור.אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במק (ז)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ח)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ט)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

שיש עמה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה  עבירהגין באישור על העדר הרשעות  (י)
 . קלון

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 כתב כמויות (טז)

 לביצוע תכניותו תכניותרשימת  (יז)

 ע"פ דין.  תוהיתרים ורישיונואסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות,  (יח)

 . המעטפ (יט)

בשעה   23.6.16 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .5.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   5,000 –וזאת תמורת   ,10:00
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ההצעה   כללי הגשת  .6

בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות  ,בעט כחולל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה ע .6.1

 . המיועדים לכך

ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעההצעתם )להלן: " מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .6.2

 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,

, אליה יוכנסו שתי מעטפות מס' המכרזלהגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את  האת ההצע (א)

 כדלקמן:

ההצעה  למעטכלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, אליה יוכנסו   1מעטפה מס' 

 הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

 נספח א' .  –אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

תוכנס לתיבת המכרזים של ו, במסירה אישיתתוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורה המעטפה (ב)

 2חברה בניין ליגד במשרדי ה  15:00 בשעה 11.7.16 א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח' 

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלעל המציע  (ג)

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .6.3

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .האמור לעיללאחר המועד 

   וסיור קבלנים פגישת הבהרות .7

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  10:30 שעהב 28.6.16ג'  ביום .7.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .7.2
     .הוגשה כללהנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא 

-מכבים-מודיעין(   13 בניין מול) האלה עמק ברחוב סחלבים ס"מתנ בבניין הכניסה באולםהמפגש יתקיים  .7.3
 .   רעות

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .7.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה , כי המציע אתמובהר בז ספקלמען הסר  .7.5
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 
ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 

 ענה מכל סוג שהוא כאמור.דרישה ו/או ט

    הבהרות ושינויים  .8

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .8.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 

-נמסרו עלחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בפקסימיליה, לפי הפרטים ש
      ידם.

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .8.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

, בהודעה יור הקבלניםמשתתפי סתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3
     ידם.-בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .8.4

    בחינת ההצעה .9

הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפה מס'  כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה  .9.1
 . 2ומס' 

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח
 המסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. ואת הערבות 

 תפות במכרז.בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשת

לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב  ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה
  הראשון.

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם אשר עמדו פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר תתבצע 
 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' בתנאי הסף

 הזוכהאופן בחירת ההצעה   .9.2

  . "(הכשרות ההצעותשעברו את תנאי הסף )להלן: " יחושב ממוצע ההצעות (א)

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה "( הממוצע הקובע )להלן:" 3%של  תוספת הנחהממוצע תבוצע ל (1)
  או מלמעלה מלמטה  תקבלממוצע הקובע שיהקרובה ביותר ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (2)

 המכרז:תוצאת 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית 
 )אחוז הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 42.2% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

 .הנחה 28.3% ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 .4של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 שנייהלהלן דוגמה מספרית  (3)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
הכספית )אחוז 

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 44.5% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה 21.5% – ""ממוצע

 הנחה. 24.5% –הממוצע הקובע 

 .הנחה 26.7 ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 5של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.23  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22 

 ההצעה
 הזוכה

  

 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו חברה ה .9.3
ו/או מנהלת חברה בניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים  –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעחברההפרויקט מטעם ה
למציע, על טיב ו/או חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה שטרם

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר  איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
 אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 מור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן הא

מנהלת  ו/אוחברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 
 .חברההפרויקט מטעם ה

 צו סילוק יד. הוציא החברההפרויקט מטעם  ו/או מנהל החברההעירייה ו/או 

הפרויקט  ו/או מנהלחברה ע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הכשל בביצו
 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.חברה הפרויקט מטעם ה ו/או מנהלחברה ה

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 



19 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .9.4
חברה קיימה שימוע עם המציע הובלבד ש מונע הערכת ההצעה כדבעי חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 
 .ההנחה הגבוה ביותר

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .9.5
 על מנת לשפר את הצעתו.ן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", , משא ומתהחברה

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .9.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות רשאיתהחברה 

 כל אתחברה ל יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים

 תגובת. חברהה כתובת לפי, בפנייתהחברה ה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים

 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

 המציעים י"ע שהוגשו מסמכים לגבי רקכי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות  יובהר, ספק הסר למען

  . שהוגש לחומר מתייחסים שאינם חדשים נתונים או פרטים הגשת תותר ולא, ההצעה במסמכי

    :ההסכם .10

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .10.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .10.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 

 10%בסך של   הבניהתשומות ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .10.3
לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( )במילים: עשרה אחוזים (

ימים  (7) שבעה תוך מפורט בהסכם, לשם הבטחת התחייבויותיו כ'1 כנספחמסמכי המכרז המסומן ל
תוך פרק הזמן ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהמקבלת ההודעה על זכייתו מה

לאחר ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברההאמור לעיל, תהיה ה
כל תביעה ו/או טענה ו/או  חברהכנגד העפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

     דרישה מכל סוג שהוא.

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  18למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4
 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .10.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תאו האישורים ו/או הרישיונוההיתרים ו/

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  10.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל עבודות ה
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  10.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .10.6
זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין השיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 
 המציע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .10.7
 איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     בה לקבלם החבר

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .10.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ח',קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .10.9
תהווה הפרה מהותית ויסודית של , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 

ע"פ  והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות הוראות ההסכם,
לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או מכרז זה 

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .10.10
ה ולהוציא למציע ת המפורטות במכרז זצמצם את היקף עבודומרחיב או על כל שינוי המלהורות בכל עת 

שיזכה צו התחלת עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר ההסכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב 
 .בצו, וזאת עקב מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במועד הוצאת הצו להתחלת עבודה 

  הוצאות המכרז .11

בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 
     בלבד.

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .12.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים מתחייבת לא לגלות תוכן חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.3

 

 

 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ ,אשכנזי משה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 
 

 3210חוזה מדף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 
 

 תוספת

תנאי  -  3210שינוי הוראות חוזה מדף  
  צוע העבודותיהחוזה לב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  3210לחוזה מדף תוספת 

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  -  3210שינוי הוראות חוזה מדף 

 -" נוסח התשס"ה3210מוסכם בזאת בין הצדדים, כי "החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף 
הינו חוזה המחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, ובכפוף לשינויים  "(הסכם המדף, )להלן: "2005אפריל 

 ולתוספות שיפורטו להלן.

יחסי הצדדים לפי תוספת זו יהיו בהתאם לקבוע בהסכם המדף בכפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו להלן 
מדף בתוספת זו ובכל מקרה של סתירה בין הוראות המפורטות בתנאי בתוספת זו ובין הוראות הסכם ה

 .תחייבנה ההוראות המפורטות בתוספת זו

הצדדים מצהירים כי הם מכירים היטב הוראות ההסכם המדף, קראו אותו לפני החתימה על תוספת זו, 
ובהסתמך על כך ומתוך ידיעה והסכמה כי הוראות ההסכם המדף יחולו עליהם הם חותמים על תוספת זו. 

 ת לשינויים והתוספות כדלקמן:ההסכם המדף יחייב במלואו את הצדדים בכפיפו

 כללי -פרק א' 

 (1) 1תת סעיף  .1

בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה "ממשלה" ו/או "ממשלת ישראל" ו/או "מדינת  (א)
ישראל", תבוא במקומם "החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: 

 "החברה"(.

 "מבנה", תבוא במקומם "העבודה /העבודות" .בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה  (ב)

 הצהרות והתחייבויות הקבלן.   –( חדש 3) 1יתווסף תת סעיף  .2

הקבלן מצהיר כי הוא בעל יכולת, ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע  (א)
 העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  

כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ ההסכם  הקבלן מצהיר כי בדק את (ב)
המדף ותוספת זו לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי 

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג  ההסכם המדף ותוספת זו,
 שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

אשר אינם  מצורפים למסמכי המפרטים  וכן מצויים בידו  הקבלן מצהיר כי הינו מכיר (ג)
 , הדרושים לביצוע העבודות.המכרז

 העבודותהקבלן מצהיר כי ברשותו האמצעים, הכלים, החומרים, הציוד והמשאבים לביצוע  (ד)
 כאמור בהסכם זה.  

 הקבלן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן:  (ה)

  בתוקף. 4'ג-001  מסוגרישיון קבלן בעל סיווג קבלני  (1)

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  (2)
 .  1976 -חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.   (3)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים  (4)
כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות 

 הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. 

כל תקופת  הקבלן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך
 לפי דרישתה. -תוקפו של הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 

הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או למיטב ידיעתו,  (ו)
נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או 

כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה של מתן שוחד ו/או גניבה  העבודותבעקיפין, בביצוע 
 ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון.   

הרישיונות וההיתרים  הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, (ז)
 הנדרשים לשם ביצוע העבודות ע"פ הסכם המדף ותוספת זו.  

ף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפו (ח)
העבודות הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

 הסכם המדף ותוספת זו. ע"פ 

 את מצבו התכנוני,הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה,  (ט)
יותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים תעד את מצבו, ערך סקר, בדק את כמו

לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים 
אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות 

 להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל  הקבלן (י)
העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. 
לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת חומרים, מוצרים, מתקנים, ציוד, הובלה, 

 תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביתשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, 

וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת הוצאות ביטוח, הבטחת איכות ובקרה, טוח, בי (יא)
מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר 

 .לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

ברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות הח (יב)
על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד 
מההסכם המדף ותוספת זו. כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או 
במשתמע מהצהרות אלה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו שבעטיה תהיה 

ברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא לח
 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 סמכויות המנהל /המפקח –( )א( חדש 2) 2יתווסף תת סעיף  .3

( בהסכם המדף רשאי המנהל/המפקח לעשות 1)2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
 כדלקמן: 

המנהל/המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודות אשר לא בוצעו בהתאם  (א)
לתכניות או להוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן יהיה חייב 

יום וכל ההוצאות תהינה על  14המנהל/המפקח ולתקן את הליקויים תוך לבצע את הוראות 
 7חשבון הקבלן. עבודות בהם יש ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,  יתוקנו  הליקויים מיידית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ד ו/או חומר, הנראה לו המנהל/המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה ו/או מוצר ו/או ציו (ב)
כבלתי מתאים, וכן להורות על ביצוע חוזר של עבודה ו/או הבאת חומרים ו/או מוצרים ו/או 

 ציוד מתאימים במקום אלו שנפסלו. 

המנהל/המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע  (ג)
ות, למפרטים הטכניים או מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה  נעשית בהתאם לתכני

להוראות המהנדס ו/או אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בתכניות, 
 ומפרטים הטכניים.

המנהל/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס  (ד)
 המוצרים/ציוד/חומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום 

ו מחדל מצד המנהל/המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם מעשה א
זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המנהל/המפקח אחריות כל שהיא 

 בקשר לכך.

הקבלן ייתן הודעה מוקדמת למנהל/מפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי  (ה)
ויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כס

שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המנהל/המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או 
 להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

אם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמור עלולות להיות לקבלן דרישות  (ו)
ו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר ההכרעה למנכ"ל החברה, כספיות, ואלו לא נתקבל

אין באמור כדי לגרוע מן הדרישה לפיה חייב הקבלן לקבל את והכרעתו בעניין תהא סופית. 
 אישור מנכ"ל החברה מראש ובכתב לכל עבודה אשר יש בה להשפיע על התמורה. 

ינה לקבלן דרישות אם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהי (ז)
שעניינן לוח הזמנים לביצוע העבודות, ואלו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר 

 ההכרעה למנכ"ל החברה, והכרעתו בעניין תהא סופית.

 (4) 2תת סעיף  .4

 השורות האחרונות, החל מהמילים "הקבלן או בא כוחו". 5יבוטלו 

 (1) 3תת סעיף  .5

 האחרונות, החל מהמילים "על אף האמור לעיל".תבוטלנה שתי השורות  

 (2) 3תת סעיף  .6

 יבוטלו חמש השורות האחרונות של הסעיף החל במילים "הודיע הקבלן למנהל...".

 ( חדש  5)3יתווסף תת סעיף  .7

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה והקבלן לא נדרש להציג את קבלני המשנה  (א)
ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא על הקבלן לקבל  מטעמו במסגרת מסמכי המכרז,

את אישור החברה מראש ובכתב לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, תוך שלושה 
 שבועות מיום חתימת הסכם זה.

הקבלן מתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, להעביר לחברה  (ב)
ובעל סיווג קבלני בהתאם לנדרש, תעודות המעידות כי קבלן המשנה הינו קבלן מורשה 

 לרבות המלצות ופירוט אנשי קשר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מבוטל (ג)

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה  (ד)
ותזכה את החברה  1970 –לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  6בסעיף 

מהיקף התמורה המפורטת בכתב ההצעה  %15בפיצויים מוסכמים מראש בסך של 
וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה המהווה נספח להסכם המדף ותוספת זו, 

 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

 

  (  חדש1( )ה1) 5יתווסף תת סעיף  .8

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  3210שינוי הוראות חוזה מדף  -תוספת להסכם המדף  

 (  חדש1( )ה2) 5יתווסף תת סעיף  .9

  תנאי החוזה לבצוע העבודות  3210שינוי הוראות חוזה מדף  -תוספת להסכם המדף  

 (  חדש 3) 7יתווסף תת סעיף  .10

ת הזכות להורות בכל עת על כל שינוי המרחיב או מצמצם את החברה שומרת לעצמה א (א)
בהתאם להוראות ורטות ו/או ביצוע העבודות בשלבים, על פי דין, היקף העבודות המפ

 המנהל/המפקח וקצב התקדמות העבודה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כדי להשפיע
 על העבודות על פי הסכם.

המפורטות בכתב הכמויות, המפרט המיוחד, התוכניות   כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות (ב)
המפרט הכללי המצורפים להסכם המדף ותוספת זו, אשר יש בהן להשפיע על התמורה,  
תבוצע אך בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע התוספות או 

 השינוי.

 ובמקומו יאמר:  –יבוטל  8סעיף  .11

  יצוע תשלומיםערבות לקיום החוזה ולב . 8"

להבטחת מילוי התחייבויותיו עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת זו  (1) 
)להלן:" גמר העבודות"(,  כולן או חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

מסך  )במילים: עשרה אחוז( 10%הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 
נוסח הערבות מצורף לתוספת זו, מסומן .  מגובה הצעתו הכוללת בתוספת מע"

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  '1כנספח 

יהיה למשך הביצוע ועד למתן תעודת גמר ולתקופה נוספת של תוקף הערבות   
 .שלושה חודשים

הוארך משך הביצוע מעבר לתקופת הביצוע ו/או לא ניתנה תעודת גמר או עומד  (2) 
ימים לפני  45מסיבה כלשהי, יחדש הקבלן הערבות להסתיים תוקפה של הערבות 

סיומה למשך הביצוע החדש ולתקופה נוספת של חודש. היה ושוב לא הסתיים משך 
הביצוע ולא ניתנה תעודת גמר יהיה על הקבלן להאריך תוקף הערבות לאותה 

 תקופה שתורה החברה וחוזר חלילה עד למתן תעודת גמר.

עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה ימציא הקבלן לחברה,  (3) 
  מסך גובה הצעתו הכוללת בתוספת מע"מ 5%ערבות בנקאית אוטונומית על סך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

' ומהווה חלק 2כנספח לתקופת הבדק. נוסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 
  בלתי נפרד הימנו )להן: "ערבות בדק"(.

( להסכם המדף  להלן, לשינוי 7) 60במועד האמור בסעיף החברה תיתן הסכמתה   
( לעיל, לגובה של ערבות בדק הקבועה להלן  לעיל, 1סכום הערבות האמורה בס"ק )

( 7) 60כשהערבות האמורה לאחר שינוי תשמש כערבות בדק, כמפורט בסעיף 
 להסכם הממשלתי.

צוי מוסכם במקרה של מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות כפי (4) 
  הפסקת ההתקשרות על ידי הקבלן ולהבטחה ולכיסוי של: 

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי  )א(  
 או על ידי מי מעובדיו./מילוי של תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

או  עלולה להוציא, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה )ב(  
    בקשר עם הסכם זה. או להתחייב בהם, לשלם,

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (5) 
במידה שהמגיע לחברה  מהקבלן יעלה על הקבלן בכל מקרה שהוא על פי הסכם זה. 

בכל דרך  סכום הערבות, תהיה החברה זכאית לגבות מהקבלן הסכום העודף
  שתמצא לנכון.

תחולט הערבות לטובת החברה, כולה או חלקה, בבת אחת או בחלקים חלקים  (6) 
במספר פעמים, וזאת מבלי שתהיה חייבת החברה להוכיח או לבסס דרישתה, 
הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או עיכוב כל תשלום שהחברה  

 תדרוש בתוקף הערבות.

להסיר ספק, על אף האמור בכל מקום, מוצהר כי אין לקבלן זכות עיכבון על בכדי  (7)  
 העבודות ו/או החומרים בגין כל סכום שיגיע לו מהחברה."

 סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, (8) 
 .1970  -א "תשל )  בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם  6כהגדרתה  בסעיף 

 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 (1) 10תת סעיף  .12

 ימחקו המילים "באופן סביר".

 ( )א( 1) 11בסעיף  .13

 יום.  15-יום יש לתקן ל 30במקום 

להוסיף לאחר המילים "לוח זמנים" בשורה שניה : " מפורט בשיטת גאנט או בכל שיטה אחרת 
המהווה חלק בלתי   4שתקבע על ידי המנהל, שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בנספח 
 נפרד מהסכם המדף ותוספת זו, ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

 ( )ג( חדש:1) 11ייווסף סעיף  .14

וח הזמנים שהקבלן יציע יכלול לוח זמנים ותוכנית נפרדת לכל אחד ממתחמי המשנה כפי "ל (1)
 שיקבעו ע"י המפקח.

 המזמין רשאי לקבוע את מועדי תחילת הביצוע לכל אחד ממתחמי המשנה בנפרד. (2)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יציע שלבי ביצוע לעבודות באופן שייקח בחשבון את ביצוע העבודות במגרשים ע"י  (3)
 של קבלנים אחרים באתר.היזמים ועבודות 

בנוסף לאמור בסעיף ומבלי לגרוע ממנו, לוח הזמנים חייב להיות ממוחשב באמצעות תכנת  (4)
PROJECT  שלMICROSOFT ואילך או כל תוכנה אחרת שתקבע על ידי מנהל  4.0, גרסה
 הפרויקט."

  בטל, ובמקומו יאמר: –( 1) 12תת סעיף  .15

נקודות הקבע ונקודות יחוס לגבהים העיקריים המנהל/המפקח ימסור לקבלן,  ( )א( 1) 12
הדרושים לסימון העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של הגבהים, 
המדדים וההכוונה בהתחשב עם נקודת הקבע שנקבעו וסומנו על ידי המנהל/מפקח. 

 הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

הקבלן יבצע הסימון הדרוש לביצוע המבנה על פי הנתונים כאמור בס"ק )א(, וישמור  )ב(  
על קיומו ושלמותו של סימון זה והנתונים שנמסרו על ידי המפקח. היה וסימון או 

 נתונים אלו נהרסו או נפגעו מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על חשבונו הוא.

ך מטעמו אשר יבצע העבודה במיומנות בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמ )ג(
 וכנדרש על פי דין.

 נזיקין וביטוח השגחה, –פרק ג' 

 (  חדש 1) 13ייווסף סעיף  .16

מהנדס אזרחי מנוסה  –לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
ורשום )רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים(, וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו 

 במשך כל תקופת הביצוע.ובקביעות 

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות  (ב)
לצורך ביצוען של העבודות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות 

 העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות .

 -עסיק הקבלן מובהר בזאת במידה והעבודות יבוצעו במספר אתרים במקביל, י (ג)
לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות שני מהנדסים אזרחים מנוסים ורשומים 
)בפנקס המהנדסים והאדריכלים( ושני מנהלי עבודה מוסמכים על חשבונו 
ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע אשר ימצאו באתרי העבודה  וישגיחו עליהם 

ומנהלי העבודה יהיו באתרי ברציפות לצורך ביצוען של העבודות. המהנדסים 
 העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

הקבלן לא יעביר את המהנדס/ים ו/או מנהל/י העבודה מאתר/י העבודה אל מקום  (ד)
 עבודה אחר של הקבלן בלי אישורו של המפקח.

מינוי מהנדס/ים ומנהל/י העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי  (ה)
 לסרב ליתן אישורו/ם או לבטלו/ם מסיבות סבירות.

 ( בטל.5) 14תת סעיף  .17

 (:2) 15תת סעיף  .18
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ימחקו המילים "שנקבעו בחוזה" ובמקומם יבואו המילים "המפורטים בנספח המוקדמות  
 לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומן כנספח ג'

 : יתווסף תת סעיף )ג( חדש

המפקח ומבנה לשימוש החברה בהתאם למפורט בנספח המוקדמות  "מבנה  לשימוש המנהל
 לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו." 1המסומן כנספח ג'

 

 יתווסף תת סעיף )ד( חדש: 

 על פי המפורט בנספח המוקדמות

 מובהר למען הסר כל ספר כי הקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין.

 ( )א(:2) 15תת סעיף  .19

 יתווספו בסייפא הסעיף המילים : "בהתאם למפורט בפרק המקודמות במפרט המיוחד"

 בטלים ובמקומם יאמר:  21 -ו 20, 19, 18, 17, 16סעיפים  .20

 אחריות הקבלן לנזק (1) 16"

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת  (א)
הציוד/מוצרים/המתקנים המסופקים על ידו ו/או לעבודות ו/או עבודות שבוצעו 
קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה 
של נזק לעבודות ו/או לאתר עבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן 

שעם השלמתן תהיינה  לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך
העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל 

 פרטיהן להוראות ההסכם המדף ותוספת זו.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מציוד/מוצרים/מתקנים  (ב)
לקויים שסופקו על ידו ו/או מעבודות לקויות. אחריותו של הקבלן תחול גם במקרה 
של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום השטחים הציבוריים שסמוכים לאתר 

מכבים רעות ו/או רמ"י  העבודה. הקבלן פוטר את החברה ו/או עיריית מודיעין 
מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את החברה ו/או עיריית מודיעין 
מכבים רעות ו/או רמ"י  על כל תביעה שתוגש נגד מי מהן כתוצאה ו/או בקשר 

 לאמור וכן ישא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. 

שיגרם על ידי הקבלן ו/או  קטן )א( , )ב( לעיל, תחולנה גם על כל נזק-הוראות סעיף (ג)
 קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה  (ד)
לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא 

ועבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה  תוקנו במועד שקבעה החברה
המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים 

 שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  אחריות לגוף או  לרכוש (2) 16

יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה  –ביחסים בין הקבלן לחברה   
ו/או תאונה כל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לרבות לחברה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל 
המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן 

ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד 
שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע 
על העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים 

ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני 
המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת האחריות. הקבלן ישא בתשלום כל 
קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל 

אמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה מעשה ו/או מחדל כ
שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר 

 לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים (3) 16

ביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הקבלן יהיה אחראי לשלומם ול  
הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין 
לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה 

 יצוע העבודות .מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ב

 אחריות לרכוש ציבורי  (4) 16

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,   
ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על 

זק ו/או הקלקול קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנ
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את 
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה 
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג 

קרקעיים  -רשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת מראש לקבל מה
 העוברים באתר העבודות.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן (5) 16

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,    (א)
האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם  ו/או על פי כל 

( 1)16דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים 
 ( דלעיל.4)16 –

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י     (ב)
ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן 

ההסכם ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע  אחראי להם על פי הוראות
 ( דלעיל.4)16 –( 1)16מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את    (ג)
החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן 

לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן בכל סכום אשר יפסק 
אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה ו/או 
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או 

 נשלחה למי מהן הודעת צד ג' באותה תביעה.

מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה    (ד)
כנגד החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  צו מאת בית המשפט, 
יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת 
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  _________________ 

מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים 
הסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הדרושים ל

 הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים    
מכל עילה שהיא, שתוגש, רעות ו/או רמ"י  על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, 

אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 
ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 
המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות 

 ת מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  במלואן.שייגרמו לחברה ו/או עיריי

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בתוספת זו, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה    (ה)
ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על 
חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים 

 הוצאות כלליות של החברה. 6.5%בתוספת 

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה ו/או עיריית    (ו)
מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  חויבו כדין לשלמו, תהנה החברה ו/או עיריית 
מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  רשאיות, מבלי לגרוע מיתר זכויותיהן על פי 

ת זו ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ההסכם המדף ותוספ
ו/או שיגיע לקבלן מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן 

 בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל".

פי הסכם זה, -מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על   (ז)
 .כלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסותוב

 ביטוח .17

 עצמה על נוטלת שהחברה ומבלי, דין כל פי על או/ו זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי 
 החברה כי בזאת מוסכם, שלישי צד כל לרבות אחרים כלפי או/ו הקבלן כלפי כלשהי אחריות
 עבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים אחריות או/ו נזק, אובדן כנגד עצמה את תבטח

 :   להלן כמפורט ביטוח בפוליסת, זה הסכם פי על הפרויקט

 ביטוחי החברה ( 1) 17

 הפרויקט לעבודות שיגרמו נזק או אובדן בגין" קבלניות עבודות ביטוח" מסוג פוליסה  
 ובתקופה העבודות ביצוע בתקופת העבודה באתר( והעבודה החומרים כל כולל)

 התחזוקה  תקופת: " להלן) הפרויקט עבודות ביצוע סיום לאחר חודש 24 של נוספת
 "(.המורחבת

ועל פוליסת הביטוח  .הביטוח פוליסות י"עפ נוספת רמ"י כמוטבת את תכלול החברה  
 כלפי כלשהן כספיות בדרישות לבוא זכויותיה על מוותרת הביטוח לכלול כי חברת

 רמ"י.

 הרכוש ביטוח -' א פרק )א(   

 העבודות ביצוע באתר מראש צפויים ובלתי פיזיים נזק או אובדן מפני ביטוח   
 הפוליסה ותנאי חריגי פי על במפורש מוחרגת איננה אשר כלשהי מסיבה וזאת
 .בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח -' ב פרק )ב(   

 נזק או/ו גוף נזק בגין דין פי על חבות המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח   
 במסגרת המבוטחות העבודות ביצוע כדי ותוך כתוצאה שנגרמו שלישי צד לרכוש
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 אחריות בגבול, בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך לעיל כמפורט' א פרק
 .הביטוח ולתקופת למקרה ₪ 20,000,000 ס"ע

 כל על הכיסוי יחול פיו על משולבת/צולבת אחריות לסעיף כפוף יהיה זה ביטוח    
, תנאיה על זו פוליסה שמו על הוצאה כאילו בנפרד המבוטח מיחידי אחד

 המבוטחים של בקיומם תלויה ואינה נפרדת כשהיא וחריגיה הוראותיה
 .האחרים

 

 מעבידים חבות ביטוח -' ג פרק )ג(   

 עבודות בביצוע באתר המועסקים עובדים כלפי מעבידים אחריות ביטוח   
 היה או/ו באחריותו או/ו הקבלן של בשירותו הנמצא אחר אדם וכל הפרויקט
 העבודה באתר לעובד הנגרמת גופנית פגיעה בשל, החברה של כעובד וייחשב
 התחזוקה ובתקופת הבניה עבודות ביצוע ועקב כדי תוך, הביצוע תקופת במשך

 מקרה, תובע לכל ₪ 20,000,000 ס"ע המבטח אחריות בגבולות, המורחבת
 .הביטוח ולתקופת

 ישולמו לעיל המתוארת הפוליסה פ"ע יגיעו אם ביטוח תקבולי כי, בזאת מוסכם (2)  17
 סכום כל כי מוסכם מקרה בכל אולם בכתב אחרת תורה שהיא למי או/ו בלבד לחברה
 העבודות תיקון או/ו לקימום ישמש זו פוליסה פ"ע המבטחים מאת שיתקבל כספי

 וזאת כאמור מהמבטח שהתקבלו הביטוח תגמולי את לקבלן תעביר והחברה שניזוקו
 תקבולי בגין שיתקבל סכום כל. הנזק תיקון או/ו לקימום שידרש הסכום לגובה עד

 .לחברה שייך יהיה דלעיל הנזק לכיסוי שידרש לסכום מעבר הביטוח

 מבוטל (3) 17

 מבוטל (4) 17

 דעתה שיקול פי על ביטוחיה בתנאי שינוי לערוך, עת בכל רשאית תהיה החברה (5)17
 או/ו ביטול יהיה השינוי אם. כך כנגד תביעה או/ו טענה כל תהיה לא ולקבלן, הבלעדי
 הצמצום או/ו הביטול טרם יום 30 בכתב לקבלן תודיע החברה אזי, וכיסוי צמצום
 .כאמור

 של המבטחת י"ע המאושר" הביטוח לקיום אישור" לו יומצא, בכתב הקבלן לדרישת (6) 17
 במהלך סיכונים לצמצום הנדרשים האמצעים או/ו המיגון דרישות לרבות הפרויקט
 ולהיות ל"הנ הביטוח פוליסת של תוכנה את ללמוד מתחייב הקבלן. הפרויקט ביצוע
 נוהל לרבות סיכונים לצמצום הדרישות, המיגון אמצעי, חריגיה, תנאיה בכל בקיא

 וגהות בטיחות אמצעי, לפרויקט רלוונטיים עבודה חוקי, שמירה תנאי, בחום עבודות
 .ליישומם ולפעול, שנדרש אחר תנאי וכל

 לערוך או הביטוחים היקף את להגדיל צורך קיים כי בדעה יהיה שהקבלן ככל (7) 17
 ביטוחים לערוך רשאי יהיה הקבלן, הפרויקט עבודות לצורך כלשהם נוספים ביטוחים

 לחברה הקבלן ימציא, החברה דרישת עם, כזה במקרה. הוא חשבונו על וזאת אלה
 ויתור בדבר סעיף ייכלל הקבלן בביטוחי.  ידו על שהוצאו הנוספות הפוליסות העתקי

 שהוויתור ובלבד מטעמה מי כל או/ו החברה כנגד( subrogation) התחלוף זכות על
 .בזדון לנזק שגרם גוף או אדם כלפי לא ל"הנ

 וסוג מין מכל טענה או/ו דרישה או תביעה כל לו תהיה לא כי ומתחייב מצהיר הקבלן (8) 17
 על הניתן הכיסוי וסוג היקפם, ל"הנ הביטוחים כל לגבי מטעמה מי או/ו החברה כלפי
 .ל"כנ דרישה או/ו תביעה כל על מוותר והוא, ידם
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 הקבלן ביטוחי (9)  17

 על, הקבלן מתחייב, דין כל פי על או זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי )א(  
 להלן שיקראו) בהמשך המפורטים בביטוחים ולהחזיק לרכוש  , הוא חשבונו

והמהווה  זה לחוזה המצורף הביטוחים קיום באישור כנדרש"( הקבלן ביטוחי"
 אחריותו או/ו לרשותו הפרויקט אתר העמדת עם חלק בלתי נפרד ממנו מייד

 כי ולוודא ולהמשיך זה הסכם פי על הפרויקט עבודות ביצוע למטרת חזקתו או/ו
 ותקופה התחזוקה תקופת לרבות הביצוע תקופת בכל בתוקף ישארו הביטוחים

 .המוצר וחבות מקצועית אחריות לעניין להלן שיפורט כפי מכן לאחר נוספת

 פוליסת ועל. הביטוח פוליסות י"עפ נוספת כמוטבת י"רמ את כלולי הקבלן   
 כספיות בדרישות לבוא זכויותיה על מוותרת הביטוח חברת כי לכלול הביטוח
  .י"רמ כלפי כלשהן

 כהגדרתו מנועי רכב כלי לכל דין כל פי על חובה ביטוח  להחזיק מתחייב הקבלן )ב(  
, לבטחו חובה שיש מנועי רכב ככלי המוגדר הנדסי מכני ציוד לרבות, בחוק

 .הפרויקט עבודות ביצוע לצורך הפרויקט לאתר המובאים

 של זכויותיה למימוש התנגדות או/ו עיכוב של פעולה מכל מנוע יהיה הקבלן )ג(  
 זכויותיה למימוש החברה עם פעולה לשתף ועליו,  ביטוחי הקבלן פי על החברה
 .כאמור

 שהתחייב הביטוחים בגין הביטוח פוליסות פרמיות את לשלם מתחייב הקבלן )ד(  
 לרבות הביטוח פוליסות הוראות יתר אחר ולמלא, ובמועדן במלואן, לעיל עליהם

 הביטוח בתנאי לעמוד מנת על השמירה  ולאיכות להיקף הנוגעות ההוראות
 .הבדק ותקופת הפרויקט עבודות ביצוע תקופת כל במשך

 שנדרשו הקבלן מפוליסות פוליסה ובוטלה היה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  )ה(  
 סביר מבטח אצל חלופית פוליסה להמצאת לדאוג הקבלן מתחייב, זה בחוזה
 .זה חוזה מדרישות יפחת לא הכיסוי שהיקף ובתנאי אחר

 מקרה ובכל, עבודה התחלת צו לקבלת כתנאי – לחברה להמציא מתחייב הקבלן )ו(  
 המצורף לנוסח בהתאם ביטוח קיום על אישור  - הפרויקט לאתר כניסתו לפני

 מתחייב, כן כמו. מבטחו י"ע חתום כשהוא ממנו נפרד בלתי כחלק זה להסכם
 להתאימן כדי החברה דרישת עם מייד הביטוח פוליסות את לתקן הקבלן

 .זה חוזה להוראות

 המוצר חבות ביטוח קיום בדבר האישור לחברה את להמציא מתחייב הקבלן   
 או במלואן לחברה הפרויקט עבודות מסירת במועד זה להסכם המצורף בנוסח
 .מבטחיו ידי על חתום כשהוא, בחלקן

 .החברה ידי על חלקן או העבודות קבלת מתנאי אחד הינו האישור המצאת   

 פי על ביטוח תקופת תום מידיי הביטוח אישור את וימציא יחזור הקבלן )ז(  
 לפני יום 14-מ יאוחר לא וזאת, בפרויקט מעורבותו תמה לא עוד וכל הפוליסות

 החברה תהיה. הביטוח קיום אישורי גבי על כמצויין הביטוח תקופת תום מועד
 כאמור הביטוח ואישורי היה העבודות בביצוע להמשיך מהקבלן למנוע רשאית

 כנגד טענה כל מלהעלות מנוע יהיה הקבלן כי, בזאת מוסכם. במועד יומצאו לא
 להמשיך או/ו להתחיל לו יתאפשר שלא כך עקב מטעמה מי או/ו החברה
 .כאמור הביטוח אישורי את המציא טרם בעבודות

 כל אלו בביטוחים יחזיק הקבלן, המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוח לגבי  )ח(  
 עבודות סיום ממועד שנים 7 תום עד או דין פי על אחריותו מתקיימת עוד

 שנה מידי להמציא מתחייב הקבלן. אלו מועדים 2 מבין המאוחר, הפרויקט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הפרויקט עבודות סיום לאחר אף, כך על המעידים מתאימים ביטוח אישורי
 .לחברה ומסירתו

"(, הקבלן ביטוחי)" זה פרק להוראות בהתאם ביטוחיו את הקבלן יבצע לא אם )ט(  
 מראש ימים 14 לקבלן הודעה לאחר - חייבת לא אך, רשאית החברה תהיה
 ביטוחי את לבצע – דין כל לפי או זה חוזה לפי בזכויותיו לפגוע ומבלי ובכתב
 החברה, זה במקרה. כך לשם שידרשו הביטוח דמי את ולשלם במקומו הקבלן
 10% של בתוספת אלה ביטוחים בגין ששילם הסכומים בכל הקבלן את תחייב
 .קיזוז של בדרך לרבות לנכון שימצא דרך בכל, ניהול דמי

 מתחייב, מטעמו מי או הקבלן ביטוחי פ"ע תביעה להגיש החברה החליטה )י(  
 .יחדיו איתה ולתבוע לתביעה להצטרף  הקבלן

 או/ו הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי במפורש בזאת מוצהר, ספק הסר למען )יא(  
 להטיל כדי או/ו זה הסכם להוראות התאמתם בדבר אישור להוות כדי בקיומם
רעות החברה ו/או על רמ"י ו/או על עיריית מודיעין מכבים  על כלשהיא אחריות

 והקבלן דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הקבלן אחריות את לצמצם כדי או/ו
 להגדילן דעתו שיקול פי על רשאי והקבלן מזעריות הנן הביטוח דרישות כי מודע
 .רצונו פי על

 לא, מטעמו עבודות שיבצעו משנה קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב הקבלן  )יב(  
 המבטחת בשם או החברה בשם, בשמו) מוותר הוא פיה על כלשהיא הודעה יכלול

, חזרה זכות על( קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה את החברה עבור שתערוך
 את שפוטר או יועצים או/ו ספקים או/ו קבלנים  אותם כנגד שיבוב או שיפוי
 .זה הסכם פי ועל דין פי על מאחריותם ל"הנ

 הרמה קבלני, הובלה לקבלני גם היתר בין מתייחס לעיל ()יב(9)17 בסעיף האמור )יג(  
 .וכדומה יצרנים, ציוד ספקי, אדם-כח חברות, שמירה חברות(, הנפה)

   לא, החברה לידי להמציא הקבלן מתחייב לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף(         10) 17
 נשוא העבודות ביצוע לתחילת צו לקבלת וכתנאי זה הסכם  ממועד חתימת יאוחר
 רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ מאחריות לפטור הצהרה מכתב, זה הסכם

 מטעמה העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה או/ו
 זו לתוספת מצורף", הצהרה -לנזקים מאחריות פטור" לנוסח בהתאם לנזקים
 ידי על כדין חתום כשהוא, הימנה בלתי נפרד חלק והמהווה 1ח' כנספח והמסומן
 .הקבלן

, החוזה הסבת לעניין זו ותוספת המדף הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי (11) 17
 קבלן ידי על יבוצעו מהן חלק או זו ותוספת המדף הסכם נשוא העבודות בו ובמקרה
 פוליסות תהיינה המשנה קבלן בידי כי לדאוג הקבלן מתחייב, הקבלן מטעם משנה
 ולסכומים לתנאים בהתאם לרבות זו ותוספת המדף בהסכם למפורט בהתאם ביטוח

 חלק והמהווה זו לתוספת ח' כנספח המצורף הקבלן ביטוחי עריכת באישור הנדרשים
 .הימנה נפרד בלתי

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי רמ"י ו/או עיריית  (12) 17
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  מודיעין מכבים רעות ו/או החברה

העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת 
זו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או 

ו/או לפצות את רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה 
עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי 
מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין 

 אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכ (13) 17
( )ביטוחי החברה( לעיל 1)17 ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף

מתחייבת החברה לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע 
ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על 

ן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר הקבל
 לו כל מידע שידרוש.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה  (14) 17
( )ביטוחי הקבלן( לעיל 9)17 ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף

ע בכתב לחברה ולמנהל ולפנות באופן מיידי לחברת הבטוח מתחייב הקבלן להודי
ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו 

 ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות בנוסף  (15) 17
שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי 
פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב 

יטוח לקדמותו והחברה מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הב
בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות 
מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי 

 החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

וח כאמור, סכום מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ויופחתו מתשלומי הביט  
ההשתתפות העצמית, יקוזז סכום זה מחשבון הקבלן שיוגש במועד הסמוך לקבלת 

 סכום הפיצוי ששלמה חברת הביטוח כאמור לעיל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  (16) 17
ו/או המנהל. הקבלן מתחייב ( לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה 9)17( או 1)17

לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על 
פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן 

 בעצמה.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות,  (17) 17
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם 
חברת הביטוח ו/או רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהל 

 ו/או מפקח העבודות מטעמה.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה  (18) 17
יה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן ו/או מנהל

אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח 
העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות 

 , כאמור.או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה

כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בדבר עלות   (19) 17
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר 

 יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

לשפות את רמ"י ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי  (20) 17
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 
מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי 
ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי 

 הליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.הקבלן ו/או מנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 -ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על (21) 17
ידי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או 

ת כל טענה או/ו זכות כאמור  דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבו
, לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59בסעיף 

 החברה וכלפי מבטחיה.

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ח'  (22) 17
המבטח אינו  לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנה, יכללו תנאי מפורש על פיו

רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע 
העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, אלא אם כן תישלח לקבלן 

( יום מראש על כוונתו 60ולחברה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים )
מצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצ

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה אם לא 
( הימים ממועד משלוח 60נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים )

 ההודעה. 

 בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד (23) 17
( לעיל, 22)17להיות מצומצם בהיקפו או משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף 

מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור.

או תביעה כנגד המבטח למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/ (24) 17
על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי החברה או פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי החברה ובביטוחי הקבלן.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי החברה או בביטוחי   (25) 17
ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על  הקבלן כי הפרה

ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או 
 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.

לבי ביצוע ההסכם בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל ש (26) 17
המדף ו/או תוספת זו מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח 
לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 
החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

ות נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, באופן מקרי או ושליחיו שיועסקו בביצוע העבוד
זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר  (27) 17
ם לנפגעי תאונות דרכים כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויי

)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות 
נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל 

ת ההסכם המדף ותוספת זו, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי עת ובמשך כל תקופ
החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת 

 זו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם המדף ותוספת זו, מתחייב הקבלן  (28) 17
בעבודה וכן את כל הוראות לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות 

מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים 
 באתר העבודות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות  (29) 17
ל פי ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות ע

הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים 
מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים, למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או 

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

 הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח (30) 17
העבודות ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר 
 מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או מוצרים ו/או מתקנים ו/או  (31) 17
 וע העבודות.הכלים המובאים על ידו לאתר ביצ

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או  (32) 17
לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 
במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע 

ם שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת העבודות לרבות על פי הסכמי
 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  (33) 17
הוראות ההסכם המדף ו/או תוספת זו בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים 

 חרים בהסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי הדין.באם יגרמו כאמור בסעיפים א

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה  (34) 17
כי החברה תהא רשאית לעכב כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף 

ההסכם ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם 
 .המדף ותוספת זו

(, כולן או 17מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה )  (35) 17
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו.

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 (  חדש 1) 26ייווסף סעיף  .21

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות הדורשות אשר 
יש בהן כדי הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, באחריות הקבלן באחריות הקבלן לתאם 
ולקבל את אישורן של מחלקת התנועה של עיריית מודיעין מכבים רעות ומשטרת ישראל לשלבי 

 ה השונים.   העתקות התנוע

כן, על הקבלן לנקוט באמצעים הבאים: הצבת אמצעי בטיחות על פי תוכנית הסדרי תנועה -כמו 
בזמן ביצוע, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות משטרת ישראל והנחיות המפקח. מעקות בטיחות 
ברמה שתקבע על ידי הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח. חיבור והנחת האמצעים 

 י הוראות הספק.יהיה עפ"

למען הסר ספק, במידה ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות, ישלם הקבלן 
 את עלות שכר השוטרים. 

   27סעיף  .22

  בסוף הסעיף תתווסף הפיסקה:

 לערוך הקבלן מתחייב, הקרקע לפני מתחת המצויים במתקנים לפגוע העלולות עבודות ביצוע פני"ל
 אותן ביצוע במקום כאמור מתקנים הימצאות בדבר המוסמכות והרשויות המפקח עם בירור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 או המפקח ידי-על שיידרשו האמצעים בכל ולנקוט הצורך פי-על גישוש חפירות לבצע, עבודות
 חפירה אישורי לקבלת אחריות. אלה במתקנים והטיפול ההגנה לשם המוסמכות הרשויות
, חשבונו ועל הקבלן על חלה אחרת רשות וכל הכבלים וחברת בזק, חשמל חברת מחברת, מהעירייה

 " .יידרשו באם אלה חברות מטעם למפקחים תשלום לרבות

 (: 2) 30תת סעיף  .23

 יבוטלו. –שורות אחרונות מהמילה: "אם פרסם..."  3          

 ( חדש:4) 31יתווסף תת סעיף  .24

המחצבים ו/או החומרים ו/או עודפי העפר שייווצרו מהלך ביצוע העבודות ו/או כתוצאה  כל
מביצוע העבודות, יהיו בבעלות ורכוש רמ"י מובהר למען הסר כל ספק, כי הקבלן לא יהא רשאי 
להוציא חומרים מכל סוג שהוא לרבות עודפי עפר ו/או מחצבים מאתרי העבודה ולא יהא רשאי 

 . ולאחר קבלת אישור מרמ"י אם קיבל על כך מראש את הסכמת החברה  בכתב למכור אותם אלא

 את להביא רשאית החברה תהיה בעטיה אשר יסודית הפרה הדבר יהווה, זה איסור הקבלן הפר
 רעות מכבים מודיעין עיריית/או ו"י רמ כי מובהר בנוסף. לאלתר סיום לידי הצדדים בין ההסכם

 מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת ₪ 500,000 של בסך מוסכמים לפיצויים זכאית תהיה החברה/או ו
 .דין פי על פיצויים לקבלת החברה/או ו רעות מכבים מודיעין עיריית/או ו"י רמ של

 ( חדש:5) 31יתווסף תת סעיף  .25

הקבלן מצהיר ומתחייב להעסיק כקבלני משנה בעלי מקצוע בתחום החשמל והתאורה, והגינון, 
קבלנים שיאושרו מראש ובכתב על ידי החברה לצורך ביצוע עבודות החשמל, התאורה והגינון 

 במסגרת ביצוע העבודות על פי הסכם זה. 

 מבוטל   .26

 )א( חדש : 32( יתווסף סעיף 1)32לפני תת סעיף  .27

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  )א(  32
יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של 

 עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו ר ומוסכם בזאת,למען הסר הספק, מוצה 
   מועסקי הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

 ( תיווסף הפסקה הבאה:4) 32בסוף תת סעיף  .28

חובה  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן,
 אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בהם כלפי עובדיו לרבות, או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב

שכר  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, בתשלומים לביטוח לאומי,
צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי  1958 -ח "תשי עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,

 י חוק שעות עבודה ומנוחה,"בגין חופשה שנתית או עפ, תשלומים כלשהם 1963-ג"תשכ פיטורים,
וכל תשלומים והטבות  , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,1951-א"תשי

הקבלן מתחייב     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,
לקבלן  כאמור, במידה ותחויב בתשלום, ה,מייד עם דרישתה הראשונ לפצות ולשפות את החברה,

  או למועסקיו./או לעובדיו ו/ו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  ציוד חומרים ועבודה –פרק ו' 

 ( יבוטל 11) 35תת סעיף  .29

  מבוטל – 36סעיף  .30

 ובמקומו יאמר:  –(  יבוטל 1) 41תת סעיף  .31

ולשביעות רצון  "הקבלן מתחייב לבצע את העבודות , תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המדף  4כפי שנקבע בנספח החברה ו/או המפקח בפרק זמן 

 מיום קבלת צו תחילת עבודה מהחברה.    ותוספת זו,

 מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

 ( יום 60יום מתום "התנאים" )ולא  30כל האמור יתייחס ל  -  ( )ב(4) 42בתת סעיף  .32

ובמקומם  יבוטלו –הוצאות תקורה בגין עיכוב בביצוע העבודות  –( כולל 8)42( עד 5)42סעיפים  .33
 ( חדש:5) 42יבוא 

אם בכל זמן שהוא יהא המנהל/המפקח בדעה שקצב ביצוע  מבלי לגרוע מן האמור לעיל (א)
עבודות הבנייה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות  בזמן הקבוע, או תוך הארכה 

יודיע המנהל/המפקח לקבלן בכתב וקבלן ינקוט מיד על חשבונו  -שניתנה להשלמתם 
וך הארכה שנקבעה באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן או ת

 להשלמתו ויודיע עליהם למנהל/מפקח בכתב. 

היה המנהל/המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור לעיל אינם מספיקים בכדי  (ב)
יורה  -להבטיח את השלמת העבודות  בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 

בלן מתחייב לנקוט המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
 מיד באמצעים האמורים, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח הקבלן.

ימים אחר התחייבות כאמור לעיל רשאית החברה לבצע את  14לא מילא הקבלן תוך  (ג)
השלמת העבודות , כולן או מקצתן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, 

אות הכרוכות בכך. והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את והקבלן ישא בכל ההוצ
שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  6.5%ההוצאות האמורות בתוספת 

שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותן מהתמורה המגיע לקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן 
    מצאים באתר העבודה. זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנ

 ( חדש :3) 43יתווסף סעיף  .34

במידה ויידרש הקבלן לבצע עבודות בשעות הלילה בהתאם לתנאי "מובהר למען הסר כל ספק כי 
 "המשטרה, החברה , הרשויות ו/או גורמים אחרים, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין כך.

 מבוטל. – (2) 44סעיף  .35

 ( יתווסף: 1) 45לתת סעיף  .36

לתוספת זו ומהווה חלק בלתי  3"סכום הפיצוי יהיה בהתאם לטבלת הקנסות המצורפת כנספח 
  נפרד הימנה וחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 

 , ובמקומו יש להוסיף :מבוטל -(3) 46סעיף  .37
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וע עם קבלנים " לא תאושר כל תוספת תשלום בגין הפסקת  עבודה או בגין תיאום של שלבי ביצ
  אחרים שיעבדו באתר."

 (  4) 46תת סעיף  .38

  יבוטלו. –שורות אחרונות לאחר המילים: "עד למועד הפסקת העבודה .."  5

 ( כולל יבוטלו 8) 46( עד5) 46תתי סעיפים  .39

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ח' 

   -(  1) 48תת סעיף  .40

 ()ב( 7)3 -()א( ו7)3 תקנה, 1987 –תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח לבהתאם יבוא  25%"במקום 
 בסוף הפסקה תתווסף הפסקה הבאה:   ו

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש כי כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות על פי הסכם אשר יש 
החברה בהן להשפיע על התמורה, תשולם אך ורק במידה וניתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל 

  לביצוע התוספות או השינוי."

 : –( חדש 4) 48יתווסף סעיף  .41

"מובהר למען הסר כל ספק כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף 
 .()ב( 7)3 -()א( ו7)3, תקנה 1987 –תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח לבהתאם החוזה 

 גין שינויים אלה."לקבלן לא תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה ב

 ובמקומו יבוא הסעיף הבא: ( מבוטל 1) 49סעיף  .42

"ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויי ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב 
 –הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 

להלן, ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור 
 מפאת אי קביעת או אי הסכמה לגבי ערכו של השינוי."

 (2) 49סעיף  .43

וללא תוספות בגין  10%במקום "המאגר המשולב" יבוא  "מחירון משרד הבינוי העדכני בהפחתת 
 קבלן ראשי, אזור, כמות וכו'.

וללא תוספות בגין  10%ון משרד הבינוי העדכני בהפחתת תשלומי עבודה יומית ישולמו לפי מחיר
 קבלן ראשי, אזור, כמות וכו'."

אשר אינם בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף בשינויים המפורטים לעיל, תמורת ביצוע שינויים 
, או במחירון משרד הבינוי, תשלם החברה לפי מחירון דקל מעודכן מפורטים בכתב הכמויות

או במידה וסוג התוספת או השינוי אינו מפורט וללא תוספת בגין קבלן ראשי,   20%בהנחה של 
  במחירון דקל תשולם התמורה לאחר ניתוח מחירים שיאושר על ידי המפקח.   

 ( )כולל( מבוטלים. 4) 49עד  (3) 49סעיפים  .44

 המילים "מחירי ...יסוד" בשורה השנייה יימחקו. – (1) 50סעיף  .45

 "כמויות וסוגי  עבודות שבוצעו".  –( )ו (2) 50יתווסף סעיף  .46
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  –( בסייפא 1) 51יתווסף לסעיף  .47

"מובהר למען הסר כל ספק כי כל תביעה לתשלום נוסף בגין תוספת או שינוי של עבודות שלא 
הותנה עליהם בתוספת זו  ואשר לא אושרו מראש ובכתב מעל ידי מנכ"ל החברה יחשבו כבוצעו על 

 חשבון הקבלן והחברה לא תהיה חייבת בתשלומם."  

 השלמה בדק, ותיקונים, 'פרק י

 : –חדש  (5) 54יתווסף סעיף  .48

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הקבלן יהא אחראי לגבי קליטתם של שתילים ו/או עצים  
היה והחברה ו/או המפקח  .חודשים מיום המסירה הסופית )להלן: "תקופת הקליטה"( 3במשך  

מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , גילה כי עצים ו/או שתילים שלא נקלטו בתקופת הקליטה
 שיקבע על ידי המפקח בעצים ו/או השתילים חדשים.בתוך זמן סביר 

  .עם נטיעתם ו/או שתילתם של העצים ו/או השתילים החדשים תחל תקופת הקליטה כאמור מחדש

 

 : –( חדש 6) 54יתווסף סעיף  .49

ת להתקנת המתקנים, יגיש מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עם תום ביצוע כלל העבודות הנדרשו
נזק או קלקול במתקנים ו/או שנה אחריות על כל הקבלן את אחריות היצרן שלו המבטיחה 

העבודות שנדרשו להתקנת מתקן, שביצע הקבלן אשר לדעת החברה נגרם כתוצאה מעבודה לקויה 
ומרים או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, בציוד או בח

שסיפק. הקבלן מתחייב לתקן או לבנות מחדש כל מתקן, על חשבונו, הכל לפי דרישת החברה 
חודשים מתום  3 -ולשביעות רצונו של החברה ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
 תקופת הבדק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור ביתר הוראות הסכם זה.  

זאת כי במשך תקופת האחריות על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל למען הסר כל ספק מובהר ב
נזק ו/או להחליף כל מתקן או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נובע משימוש בלתי נכון או 
רשלנות של אנשים שמשתמשים במתקן. בסוף תקופת האחריות יערוך הקבלן בדיקה סופית של 

רגים במתקנים ויחליף ציוד לקוי והמתקן יימסר המתקנים בנוכחות נציג החברה, יחזק את הב
 (.   1498לחברה/עירייה כאשר הינו בעל היתר בהתאם לכל דין )לרבות תקן ישראל 

החברה תהיה רשאית לממש את הערבות הביצוע, להסכם זה כולה או מקצתה, לתיקון פגמים ו/או 
 בסעיף זה נזקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקונם הינה על הקבלן כאמור

 תשלומים –פרק י"א 

 חדש. 58מבוטל. ובמקומו יבוא סעיף  – 58סעיף  .50

"תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, 
תשלם החברה לקבלן בהתאם לעלות המפורטת בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' למסמכי המכרז 

ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח  א' בניכוי ההנחה שהוצעה על 
  להסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(

כל העבודות הדרושות לביצוע מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע 
זו ונספחיהם העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם המדף, תוספת 

 לרבות:   

כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים לקבלני  (כד)
 משנה, מתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים,  (כה)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עבודות לוואי וחמרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם 
 ההתקשרות ונספחיו.  

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל,  (כו)
 בזק, הטלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

ת לפעילות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלו (כז)
 ושאיבת מים. 

 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר  (כח)
לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות 

 על פי הסכם זה.  

הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר  (כט)
העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת 

 עובדים לאתר העבודה וממנו.      

סתיימו, אחסנת חומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שי (ל)
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.   (לא)

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של  (לב)
ציוד/מוצרים/מתקנים לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה 
באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל 

 סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  (לג)
 ונספחיו. 

עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן  הכשרת דרכים זמניות ו/או (לד)
 לאחר גמר ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. 

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך  (לה)
חיבורים, ריתוכים, צבע, ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, 

חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, 
 חריצים, או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (לו)

 דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי שיאושר על ידי המפקח     (לז)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  (לח)
 אגרות והיטלים מכל סוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף.  (לט)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (מ)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ד ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים המוזמנים הוצאות הכרוכות במסירת הציו (מא)
 רעות.    -מכבים-על פי הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר  (מב)

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם  (מג)
 ההתקשרות ונספחיו. 

קים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת כל ההוצאות והנז (מד)
 האחריות. 

 רווחי הקבלן.  (מה)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של  (מו)
הקבלן  לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה 

 ענה בעתיד."  לצדדים ובין שהן תיווד

 מבוטלים  -( )ג( )כולל(  1) 59עד  ( )ב( 1) 59סעיפים  .51

   ( )א( יבוטל ובמקומו תבוא הפסקה: 3) 59סעיף  .52

 "התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה, כמפורט להלן:   

 בכל חודש יגיש הקבלן חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו.  5 -ל 1-אחת לחודש, בין ה .א

ימי עבודה ויעבירו לתשלום לחברה למעט  14המפקח יבדוק ויאשר את חשבון המפורט עד  .ב
 ימי עבודה. 60חשבון סופי אותו יבדוק ויאשר תוך 

ר התשלום על ידי המפקח. יום מיום אישו 60מובהר בזאת, כי תנאי התשלום הינם: שוטף +  .ג
 ימים מהמועד הנ"ל לא ייחשב כאיחור. 15חריגה של עד 

מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף, לכל חשבון הקבלן יצרף לוח זמנים מעודכן תוכניות עדות   .ד
וחישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד השלמת העבודות. מובהר כי קבלת 

ות עדות וחישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד לוח זמנים מעודכן תוכני
 השלמת העבודות הינו תנאי לאישור החשבון ע"י החברה. 

היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופת החל מיום הגשת החשבון ועד  .ה
 ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה.

שלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לת .ו
 בהמצאה, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה."   

 מבוטל  –( )ב( 3) 59סעיף  .53

 ( 7) 59סעיף  .54

המשפטים מהמילה "תשלום..." בשורה הרביעית ועד סוף הפיסקה יימחקו. ובמקומם תיווסף 
 הפסקה: 

ם מעבר למועדים הנקובים בתוספת זו, לא יהווה הפרה ימי 10"פיגור בתשלום שאינו עולה על 
 יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו והחברה לא תהא חייבת בפיצוי"
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חדש: –( 9) 59יתווסף סעיף  .55

ימציא הקבלן  –מסכום החוזה  25%לסכום העולה על  56"גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף 
 מערך השינויים כולל מע"מ." 10%בגובה המתוקן,  8לחברה ערבות נוספת, כאמור בסעיף 

 חדש :  –( 10) 59יתווסף סעיף  .56

"אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל המגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה, ובתוספת 
 "ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

  חדש: –( 11) 59יתווסף סעיף   .57

 מסך התמורה הכולל." 95%לא יעלה על "סך כל חשבונות הביניים 

 ( 3) 60סעיף  .58

 ()ב( מבוטלים.3)60 -()א( ו3)60המשפטים מהמילה "אחרת" ועד הסוף כולל תתי סעיפים 

 מבוטלים  –( 6( )5( )4) 60סעיפים  .59

 ( 7) 60תת סעיף  .60

 .5%יבוא  2%במקום 

 לה "החוזה" ימחקו.המילים החל בשורה לפני אחרונה המתחילים ב"הערבות" ... ומסתיימים במי

 מבוטלים. –)כולל( (12)60( עד 8)60סעיפים  .61

 מבוטל    –( 1) 62סעיף  .62

  )כולל( יבוטלו ובמקומם יבוא: (5) עד( 2) 62 סעיפים .63

 אינה, ההצעה מהגשת החל, ושלב שלב ובכל בכלל התמורה כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר 
  . שהוא סוג מכל הצמדה כל נושאת

 חדש: –א( 1)63( יתווסף סעיף 1)63לאחר סעיף  .64

 בזאת: ומודגש( לעיל, מובהר 1)63מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 

במידה והקבלן לא עמד או המנהל/מפקח קבע כי לא יעמוד, בחלק מלוחות הזמנים  (א)
תהא , והחברה כהפרה יסודיתהדבר יחשב לתוספת זו,  4בנספח )ג'( 1בסעיף המפורטים 

לקבלן מכתב התראה על דבר אי עמידתו בלוחות הזמנים המפורטים  רשאית להוציא
ומנכ"ל החברה יהא רשאי לקבוע בהתאם לשיקול דעתו לוח זמנים  4בנספח )ג'( 1בסעיף 

 עדכני לביצוע השלב בגינו הוצא מכתב ההתראה. 

'( ג)1 בסעיףבמידה והקבלן לא יעמוד פעם נוספת באחד מלוחות הזמנים המפורטים 
לתוספת זו )לא בהכרח בלוח הזמנים לביצוע השלב בגינו הוציאה החברה את  4 בנספח

מכתב ההתראה הראשון(, תהא החברה רשאית להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי 
 סיום לאלתר. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה לאחר שהקבלן קיבל התראה בדבר אי עמידה 
 תרשאיחברה הלתוספת זו, תהא  4 בנספח'( ג)1 בסעיףבאחד מלוחות הזמנים המפורטים 

ממנו ולהשלים את הקבלן , כולו או חלקו ולסלק את ידו של המגרשלתפוס את מקום 
או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך  ה, לפי הענין, בעצמלא בוצעאו אותו חלק שהעבודות 
ביצוען של המשך  אתבכל צורה שהיא לעכב בנסיבות אלו, מנוע  והקבלן יהא אחרת

ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה העבודות 
 זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם.

בקרת האיכות המסומן במידה והקבלן לא ביצע בדיקה מהבדיקות המפורטות בנספח  (ב)
 נספחבטות במידה והקבלן לא ביצע בדיקה מהבדיקות המפור או, לתוספת זו, 3כנספח ג'

בהתאם לתכנית בקרת האיכות  לתוספת זו בלוח הזמנים הנדרש לביצוע הבדיקה/ות 3'ג
 ,המאושרת לקבלן

 ו/או

ו/או נמצאו אי לתוספת זו,  3'גבנספח לא היו תוצאות בדיקה/ות מהבדיקות המפורטות 
, "(אי התאמות, )להלן :"התאמות ברמת האיכות הנדרשת ובתהליכי העבודה הנדרשים

להסכם המדף  3בהתאם לדרישות החברה ו/או הפרמטרים הנדרשים המפורטים בנספח  ג'
 ; ותוספת זו

על אי ביצוע הבדיקות ו/או אי עמידה תהא רשאית להוציא לקבלן מכתב התראה החברה 
ו/או קיום אי בלוחות הזמנים לביצוע הבדיקות ו/או בגין אי עמידת תוצאות הבדיקות 

. להסכם המדף ותוספת זו 3בנספח ג' ותהחברה המפורטדרישות התאמות בהתאם ל
הבדיקה יהא רשאי לקבוע בהתאם לשיקול דעתו לוח זמנים עדכני לביצוע מנכ"ל החברה 

ו/או ביצוע או להורות על ביצוע בדיקה חוזרת  מכתב ההתראה הוצא ו/או העבודות בגינם
  חוזר של עבודות.

בלוחות הזמנים בדיקה נוספת הנדרשת, או כל  חוזרתבצע בדיקה במידה והקבלן לא י
או כל בדיקה נוספת  חוזרתלתוספת זו, ו/או תוצאותיה של בדיקה  3'גהקבועים בנספח 

בהתאם לדרישות החברה ו/או הפרמטרים הנדרשים המפורטים בנספח לא יהיו  ,הנדרשת
ו/או לא תיקן הקבלן את הליקויים ו/או לא  עמד ותוספת זו, להסכם המדף  3ג'

בהתחייבויותיו האחרות בעבודות על פי הסכם המדף ותוספת הסכם זו, ובכללן בנושא 
איכות החומרים, תהליכי העבודה והמוצרים הסופיים, בגינם קיבל דו"ח על אי התאמה, 

 תהא החברה רשאית להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי סיום לאלתר. 

תהא , כאמור לעיל לאחר שהקבלן קיבל התראה ,וטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברהב
ממנו הקבלן , כולו או חלקו ולסלק את ידו של המגרשלתפוס את מקום  תרשאיחברה ה

או באמצעות קבלן  ה, לפי הענין, בעצמלא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ולהשלים את 
לעכב, בכל צורה שהיא, את  והקבלן יהא בנסיבות אלו, מנוע אחר או בכל דרך אחרת

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה ביצוען של העבודות
  והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. לעכב את ביצועו ,לרבות

ן מכבים רעות  הואיל והעבודות מבוצעות כחלק מהתחייבויות החברה ועיריית מודיעי (ג)
מבוהר למען הסר ספק כי ביטול ההסכם כלפי רשות מקרקעי ישראל במסגרת הסכם הגג, 

ן כאמור בסעיף זה, יהווה ניסיון שלילי עליו תהא החברה מחוייבת לדווח לרשות עם הקבל
רשות מקרקעי ישראל עם הקבלן ה של שלילי ניסיון קודם יהווה והדבר מקרקעי ישראל 

 .כזו תהיה אם  ,קבלןהכל פניה להתקשרות עתידית של רשות מקרקעי ישראל עם ב

 

חדש נוסח ערבות בנקאית  1נוסח הערבות הבנקאית יובטל ובמקומו יהיה נספח  – 1נספח  .65
 אוטונומית:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

  '1נספח 

 

 ערבות ביצוע 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם:הנדון

אנו  ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________על פי בקשת .1
₪( )במילים: _________  ₪  ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ______

לביצוע שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר  (, "סכום הערבות :)להלן
 רעות-מכבים-מודיעיןמע"ר להקמת חניון תת קרקעי בעבודות 

מייד לאחר שתגיע אלינו  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם  דרישתכם,
 י שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. טענת הגנה כלשה

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא  .4

וכל דרישה לפיה צריכה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
 כל דרישה ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ
 שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 

 

 

  



48 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

  '2נספח 

 

 ערבות בדק 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 זוכה לתקופת הבדקהתחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 2נספח 

 

 תאריך:______          

 הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מהחברה 
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 תקופת הבדקערבות בנקאית אוטונומית ל:הנדון

אנו  ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________על פי בקשת .1
₪( )במילים: _________  ₪  ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ______

להקמת חניון שתדרשו מאת הקבלן בקשר לתקופת הבדק לעבודות  ,"סכום הערבות( :)להלן
 שביצע הקבלן. רעות-מכבים-מודיעין מע"רתת קרקעי ב

מייד לאחר שתגיע אלינו  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  כלשהו,בלי תנאי  דרישתכם הראשונה בכתב,

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם  דרישתכם,
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4

וכל דרישה לפיה צריכה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
כל דרישה  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -וחר מלהגיע בכתב למען הרשום מטה לא יא

 שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

  '3נספח 

 

 (קנספיצוי מוסכם )טבלת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח 

 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות פיתוח 

בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי 
הטובים, יפצה את הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

 הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.

ע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגי
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

שלא באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או 
 בהתאם להוראות החברה.

10,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

לתלונה למשרד בנוסף  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לסיום ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 
 החברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 ה / פעולה  למעשה.העבוד

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 
פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 
 הארכה לסיומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין 

הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 
 סוגה. 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  
 לרכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
 המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 

 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

 4+  3+ סעיף  5,000

בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד   .18
לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 מראש.

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 
בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

יום ממועד  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

  '4נספח 

 

 לוח זמנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4נספח 

 לוח זמנים

 
 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום .1

ולשביעות רצון  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
חודשים מיום קבלת צו תחילת עבודה  15החברה ו/או המפקח בהתאם למפורט להלן תוך 

 מהחברה.   

וח זמנים  לביצוע העבודה הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך שבועיים מקבלת צ.ה.ע  ל (ב)
 . MS  PROJETבתוכנת 

הלו"ז לא יחרוג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א(. לא אושר לוח הזמנים בידי מנהל  (ג)
יכין הקבלן, בעזרת הפרויקט, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, 

זמנים מפורט ומוסכם עם מנים( לוח יועץ לוח ז" :מומחה שזהותו תקבע ע"י החכ"ל )להלן
    .1-ז' בנספח ג 00.06החכ"ל )כמפורט בסעיף 

שיאושר על ידי מנהל הפרויקט, יצורף לנספח זה ויהווה  GANTלוח הזמנים המפורט בשיטת  (ד)
 חלק בלתי נפרד הימנו .

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי  (ה)
ה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך שלבי העבוד

 ביצוע העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

הקבלן מצהיר כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע  (ו)
 העבודה.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

 

 

  נספח א'

 

 טופס הצעת משתתף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 רעות-מכבים-ודיעיןמהקמת חניון תת קרקעי במע"ר ל 10/2016מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או  צעתיהנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי מכרז דב .2
או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות אשר יש  זה ואת כל הגורמים

 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  ואו/או דרישות 

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל ו/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ידיעה ו/או אי-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .רמוותר בזה מראש על טענות כאמו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, הבכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז הנני עומד .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית  .6
  הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות  .7
   ת העומדת לחברהמצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחר

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

 שקליםוחצי  מיליון )במילים: ₪ 1,500,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .הבניהתשומות צמודה למדד  (.חדשים

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך לתוספת להסכם המדף  60כאמור בסעיף 
 זכייתי במכרז. 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 ם מראש. כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועיידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

מן והציוד הדרוש לביצוע ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כתב אישום לבית  ,הלי ו/או נגד עובד מעובדימננגדי ו/או נגד מנהל מו/או לא הוגש  שפטבעבר על ידי בית מתי א הורשעל .16
 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי משפט,
לחוק  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977

העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, 
 .2001-, התשס"ביימתחוק מניעת הטרדה מאצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי נגד מנהל ממנהליו  ו/אוו/או הוצא כנגדו 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

 יילממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותרשאית לפנות חברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  בתחום נשוא המכרז.

מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו  יאנ .19
כל דבר הקשור ו/או הנובע מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין 

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

 ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע-עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

 עבודות לביצוע אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל  רעות-מכבים-מודיעיןלהקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -ההתחייבויות שיחולו עלי על

 

 :2016אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 

 

 

 

  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

 

 

 1'בנספח 

  

  הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

)במקרה של סוג (. "הקבלן", "המציע".   אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: 2
 תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת  .3
 (.)להלן: "המכרז" 10/2016  'הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2בסעיף בהתאם לנדרש הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים  .4

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 
  

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר 
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

 _________ חתימה:           נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   עבודות:מועד סיום   

  :שטח החניון התת"ק   :שטח החניון התת"ק 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

  עלות העבודות   עלות העבודות 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  :שטח החניון התת"ק   :שטח החניון התת"ק 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

  עלות העבודות   עלות העבודות 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

  3ב'נספח 

  

 דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 

 בכל פרויקט וטבלת פירוט ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח ב'

 דוגמה לדף כיסוי 

 מס' ___ שם הפרויקט ______________

 הגורם המזמין: _________________

 תאריך חתימת חוזה: _____________ 

 תאריך צו התחלת עבודה: __________

  מועד סיום: ____________________

 החניון התת קרקעי _______________________שטח 

 : כן/לא.כלל מערכת חניון חכמה האם 

 

 היקף כספי בש"ח )כולל מע"מ( פירוט עבודות:

  

  

  

  

  

  

  

 

 פירוט המסמכים המצורפים:

 חוזה חתום. 1

 אישור עדכני מעת המזמין, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת במקרה של כתבי כמויות /. 2
 פרויקט תכנון ביצוע

 . צו התחלת עבודה.3

 מאושרים. חשבונות סופיים מאושרים או חשבונות חלקיים. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 טבלת פירוט ניסיון 

מספר 
פרויקט 

ע"פ נספח 
 1ב'

פירוט הניסיון 
 המוכח

פרק /מבנה  שם המסמך 
 במסמך

 עמ' סעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .רעות-מכבים-הקמת חניון תת"ק בעיר מודיעין

 מוקדמות
 

 מוקדמות – 00תחולת פרק    00.01

מוקדמות של המפרט הכללי )כהגדרתו להלן( מהווים חלק  00כל הסעיפים מתוך פרק 

נשוא מפרט מיוחד זה, אלא אם צויין במפורש אחרת.  נפרד מהוראות החוזה/הסכם בלתי

במסמך זה יקראו ביחד כהוראות  00במפרט הכללי והוראות פרק  00הוראות פרק 

של המפרט הכללי לבין הוראה  00משלימות, אך במקרה של סתירה בין הוראה מפרק 

 יגברו הוראות מסמך זה. –במסמך זה  00מפרק 

 

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד   00.02

המפרט הכללי אשר לפיו יש לבצע את העבודות הוא המפרט הכללי לעבודות הבניה 

משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הבינוי והשיכון, משרד -בהוצאות הועדה הבין

הביטחון, משרד האוצר ומשרד התחבורה על כל פרקיו במהדורה האחרונה )להלן: 

 (."המפרט הכללי" או "הספר הכחול"

 

במפרט המיוחד מהווה תוספת לסעיף המתאים במפרט הכללי ואינו מבטל את כל הנאמר 

 הנאמר במפרט הכללי, אלא אם צוין במפורש.
 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה לתכניות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל העבודה 

 המתוארת בתכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט.

 

 תיאור העבודה   00.03

 מבוא .א

  311ר ממוקם במרכז העיר מודיעין. החניון התת"ק יבנה במגרש פרויקט המע"

 )צפון(. 256-)דרום( ו 255הגובל ברחובות דם המכבים )מערב(, תלתן )מזרח(, ומגרש 

הקמת מבנה חניון תת"ק כולל עבודות דיפון וחפירה, עבודות בטון,  -מטרת העבודות

גילוי וכיבוי אש, אוורור, מתקני עוגנים, איטום, מערכות חשמל, מים, תאורה, ביוב, 

 חניון )בקרה, תנועה, גבייה וכד,(, מעליות, אלומיניום.

 

 פירוט העבודות .ב

 דיפון וחפירה/חציבה במגרש , עוגנים. .1

 הקמת מבנה החניון ע"פ תכניות קונסטרוקציה, כולל איטום. .2

 הקמת מערכות חשמל ותאורה. .3

 הקמת מאגר מים, מערכת כיבוי אש. .4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רור לחניון תת"ק.הקמת מערכת אוו .5

 תכנון והקמת מערכת חניון חכם ע"פ פרוגרמה. .6

 חיבור מערכות מים, ביוב, ניקוז למערכת העירונית. .7

תיאום מול קבלנים לצורך חיבור מערכות משותפות עם מרכז התרבות אשר  .8

  , במידת הצורך.255יוקם במגרש 

 

 דרכי גישה לאתר .ג

הגישה למגרש תתאפשר דרך שטח המע"ר, ובתיאום עם קבלן הפיתוח אשר יעבוד 

בשטח ) קבלן אחראי על הבטיחות( ועם המנהלת ותתאפשר דרך צומת ערער/הרכבת, 

 לב(. -ומרחוב משה סנה מכיוון שד' החשמונאים )זרוע בר

 

 עבודת קבלנים במקביל בשטח המע"ר .ד

, במטרה לקדם את זמינות השטח בשטח המע"ר מתבצעות כיום עבודות תשתית

 להמשך עבודות הפיתוח אשר יחלו בעתיד הקרוב.

 ע"פ הלו"ז המתוכנן:

  בטרם יציאת קבלן העבודות העבודות שיבוצעו במסגרת מכרז זה יחלו

 התשתית מהשטח. 

  קיימים במתחם המע"ר מספר מגרשים ששווקו ע"י רמ"י וצפויים להיכנס

 עבודות בניה.למגרשים הללו יזמים לביצוע 

יתכן תתבצע בשטח האתר עבודה ע"י מספר קבלנים ויזמים לאור כל הנ"ל, 

 . במקביל

על הקבלן לגדר את שטח העבודות וליצור הפרדה מוחלטת. באם לא ניתן להפריד את 

תחום עבודת קבלן מכרז זה לקבלנים )בתחום דרכי הגישה( אחרים העובדים במע"ר 

קבלן עבודות פיתוח המע"ר באחראי על בטיחות  ובהחלטת מנהל הפרויקט, הוכרז

 שינתנו באמצעות הממונים על הבטיחות מטעמו. ויש להשמע לכל הנחיותיו

   .הקבלן אחראי לכל נזק לעבודתו  שייגרם על ידי קבלנים אחרים שיעבדו באתר

 במקרה שיגרם נזק לעבודת הקבלן  עליו לתקנו על חשבונו. 

 פקח בכל הקשור לתיאום העבודות בין הקבלנים על הקבלן למלא אחר הוראות המ

 השונים הנמצאים בו זמנית באתר המע"ר.

 

 תכולת העבודות 00.04

 קבלת היתרים ואישורים. .1

 תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה שידרשו לצורך כניסה לאתר החניון. .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקמת גדר איסכורית היקפית במיקום מאושר. ביצוע שערים לאתר,  .3

 הביצוע.תחזוקה לאורך תקופת 

דיפון וחפירה/חציבה במגרש . כולל שימוש  .4

 בעוגנים.

הקמת מבנה החניון ע"פ תכניות קונסטרוקציה,  .5

 כולל איטום.

 הקמת מערכות חשמל ותאורה. .6

 הקמת מאגר מים, מערכת כיבוי אש. .7

 הקמת מערכת אוורור לחניון תת"ק. .8

 תכנון והקמת מערכת חניון חכם ע"פ פרוגרמה. .9

וב, ניקוז למערכת חיבור מערכות מים, בי .10

 העירונית.

תיאום מול קבלנים לצורך חיבור מערכות  .11

משותפות עם מרכז התרבות אשר יוקם במגרש 

  , במידת הצורך.255

 

 טיפול בעודפי עפר ופסולת 00.05

אדמת החפירה/חציבה שלא תידרש למילוי חוזר, תפונה לאתרי הקבלן או מטמנה  .א

 עודפי חפירה וחציבה והפסולת יפונו למרחק כלשהו. מאושרת בהתאם למיון החומר.

על הקבלן להציג לפיקוח לפני התחלת עבודות החפירה אישור הרשות המקומית לאתר הפינוי 

המורשה, ולהציג בתום ביצוע החפירות ועבודות הפירוקים מסמכים מתאימים המוכיחים 

האדמה בהתאם לנהלי רשות על הקבלן לפעול בכל הקשור לפינוי  שפיכת הפסולת באתר זה. 

 .ישראלמקרקעי 

 :סילוק הפסולת .ב

הפסולת לכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה לרבות אדמה שאינה מתאימה למילוי 

הקבלן  חוזר ו/או לפיזור במקומות מילוי, פסולת הריסה וסילוק של כל דבר שעלול

לאתר להיתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכדו' יסולקו אל מחוץ לשטח 

 הטמנה שיציע הקבלן,   המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

על הקבלן להמציא למנהל הפרויקט חוזה חתום עם אתר מורשה לפינוי פסולת בתוך  .ג

 לוק פסולת מהאתר. שבעה ימים ממועד חתימת ההסכם וכתנאי לביצוע כל סי

מודגש כי קבלת היתר הבניה ותחילת ביצוע העבודות מותנית בחתימת החוזה הנ"ל, 

והמצאתו לרשות המקומית. כל עיכוב בתחילת העבודות כתוצאה מאי חתימת החוזה 

הנ"ל והמצאתו לרשות המקומית, לא יהווה עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. כל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ות הקבלן והתארגנותו בשטח יסולקו ע"י הקבלן לאתר פסולת הנוצרת בשטח עקב עבוד

 מורשה כאמור, על חשבונו.  

ל כולל כמחיר החפירה כולל כל העלויות הנובעות מפינוי וסילוק עודפי החפירה והפסולת  .ד

להביא . על הקבלן האגרות הנדרשות מרשויות שונות כולל תשלום נדרש באתרי ההטמנה

לו בגין הנ"ל )לרבות אגרה(, בחישוב הוצאותיו ולכלול בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה 

מודגש בזאת כי לא  -הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות 

תשולם כל תמורה נוספת לכך. סילוק עודפי העפר והפסולת למרחק כלשהו הינו חלק בלתי 

ד והנ"ל כלול במחירי נפרד מסעיפי כתב הכמויות ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפר

 היחידה השונים של כתב הכמויות. 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה  00.06

חודשים קלנדאריים מיום קבלת צו התחלת  15משך ביצוע הפרויקט הוא   .א

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון חגי ישראל ותנאי  העבודה.

 האקלים.

שבועות מיום מתן צו התחלת עבודה. תקופת ההתארגנות לא תעלה על שלושה  .ב

 תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללים במשך ביצוע הפרויקט.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך  .ג

ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם לפרקי הזמן 

 שמצוינים בחוזה.

 בלן בעבודות דיפון וחפירה בהתאם להיתר חפירה .בשלב ראשון יתחיל הק .ד

בשלב שני עם קבלת היתר הבניה וסיום עבודות הדיפון והחפירה יתחיל הקבלן  .ה

 המבנה.בביצוע 

  MSתוך שבועיים מקבלת צ.ה.ע  יכין הקבלן לוח זמנים  לביצוע העבודה בתוכנת  .ו

PROJET 'לעיל.. הלו"ז יפרט את סדר העבודה כמפורט בסעיפים ד, ה 

הלו"ז יציג את רצף הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט. בעת הכנת הלו"ז, 

י"ע.  10תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים באורכם שלא יעלו במשכם על 

הלו"ז יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של 

ת שמשפיעות על ההתקדמות, הפרויקט, אלא גם את הקשרים וכל שאר הפעילויו

כגון  הסדרי תנועה, אישורי רשויות וכיו"ב וכן שבתות, חגים וערבי חג/שבת. 

 הלו"ז יכלול כמויות, משאבים בהתאם לתוכנית העבודה שהוצגה במכרז.

, שומרת החכ"ל את הזכות למנות יועץ לוח זמנים מטעמה. במקרה זה לחלופין

יועץ לוח זמנים( " :בע ע"י החכ"ל )להלןיכין הקבלן, בעזרת מומחה שזהותו תק

לוח זמנים מפורט ומוסכם עם החכ"ל . הקבלן ישלם לחכ"ל  בגין יועץ לוח 

מהתמורה לפי ההסכם בתוספת מע"מ 0.5 % - -הזמנים, תשלום בסך השווה ל

תשלום הקבלן בגין יועץ לוח הזמנים יקוזז מכל תשלום חודשי בגין ביצוע  כחוק. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לום אחר שאמור להיות משולם לקבלן ע" החכ"ל. לוח העבודה או מכל תש

בגרסתה האחרונה ובתדפיס  M.S. Projectהזמנים יוכן, יוגש ויעודכן בתכנת 

 M.S. Project. וכקובץ 

 שינויים בלו"ז הבסיסי .ז

 שינויים ייתכנו ויבוצעו רק בהתאם לחוזה. .1

לו"ז הבסיס, כאשר בקשת השינוי אושרה ע"י -שינויים ייתכנו רק ל .2
 חברה הכלכלית. ה

על הקבלן להגיש בקשה לשינוי  שתכלול הסבר מפורט של השינוי, את  .3
 הצורך בו והשפעתו על לוח הזמנים הכולל לכל תקופת ההתקשרות.

החברה הכלכלית מוסמכת באופן בלעדי לאשר או לדחות את בקשתו של  .4
 הקבלן לשינוי. והחלטתה בעניין זה תהיה סופית.

שנגרמו לעבודות הקבלן )אם וככל שנגרמו(, מוטל על על אף כל עיכובים  .5
הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת  לעמוד במועדים המופיעים 
ברשימת אבני הדרך החוזיות על ידי הפחתה של עיכובים כאלה, גם אם 

 אלה נגרמו ע"י אחרים

. 

 התחייבויות הקבלן  00.07

הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא   .א

 בהתאם לחוזה וכן מסמכים שהמציא לו החברה והורה לו על שמירתם. 

באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות  .ב

ומבלי לפגוע בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד 

 והמסחר.התעשייה 

הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על בצוע השלד כמשמעו בהיתר  .ג

 הבניה. 

הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על הביקורת כמשמעו בהיתר  .ד

 הבניה. 

הקבלן מתחייב להנחות את המהנדס המוסמך, את האחראי לביצוע השלד, את  .ה

ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר  מנהל העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות

 לחובותיהם על פי דין.

להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה  .ו

לעובדים העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו. כמו כן, 

מתחייב הקבלן, כי במידה שיורה לו מנהל הפרויקט יעביר את החומר ההנדסי 

גם לקבלנים אחרים המועסקים באתר ע"י החברה וע"י הרשויות השונות   והטכני

 ועובדיהם.

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר  .ז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ושיטות העבודה הננקטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם 

 או פסילתם.

את העבודות בהתאם לתוכניות  לחתום, לפי דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע .ח

ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או 

 נוהג.

 

 הצהרת הקבלן 00.08

 

-מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז

 , הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:1977

ו/או לתת ו/או לקבל, לחברה ו/או למי מטעמו ו/או לבעל לא להציע  .א

השפעה על החברה ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת 

הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או 

בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא 

ה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם משרה בחברה ו/או עובד של החבר

 אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  .ב

בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת 

לקבל מידע חסוי/סודי הקשרו להליך התקשרות ו/או לכל 

 וזה/הזמנה הנובעים ממנו.ח

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  .ג

בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה 

 לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור  .ד

לעיל, החברה שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו  1בסעיף 

הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה 

הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך 

ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או 

לבטל בכל לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או 

 זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו,  .ה

נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך 

 התקשרות עם החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 

 הסדרי תנועה זמניים     00.09
 

לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות יתבצעו במרכזה של העיר, תשומת  (1

בסמיכות רבה לקניון, לתחנת הרכבת, ולרחובות הומי אדם. כמו"כ, 

העבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות רבה לכבישים קיימים בהם תנועה רבה 

 וסואנת.

במתחם העבודה יוקם שער לכניסת ויציאת משאיות, ויתוכננו בהתאם  (2

 הסדרי תנועה. 

קבלת צ.ה.ע על הקבלן להמשיך בטיפול בתכנון ובקבלת התרי העירייה  עם (3

 לתוכניות הסדרי התנועה לכניסה לאתר החניון.  

תכנון מפורט של הסדר התנועה, אישורו ברשויות ובמשטרה ייעשה על ידי  (4

הקבלן ובאחריותו ולא ישולם בנפרד בעבורו וההוצאות השונות יכללו 

 הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו.במחירי היחידה השונים. על 

נדרשו אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים אישורים של  (5

משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן -הוועדה הבין

 שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

רים, שלטים(, לא עלות הקמת ההסדר, אחזקתו ופירוקם )אביזרים, תמרו (6

 תימדד בנפרד ועלותה תיכלל במחירי היחידה השונים.

כל התיאום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה  (7

מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על 

 חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 

 
 

 

 עבודההיתרי  (8

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים )בתחום דרכי הגישה( וכן על 

 קבלן הפיתוח. -כל ההנחיות אשר יקבל מהקבלן האחראי לבטיחות באתר

 

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים )בדרכי הגישה  (9

אי לבטיחות באתר(, וכן על כל הנחיות הבטיחות אשר יקבל מהקבלן האחר

 קבלן הפיתוח.-באתר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 . (א)

 

הקבלן יכין תכניות מפורטת של הסדר תנועה זמני לשלב הביצוע. התכניות  (10

הנ"ל תוגש )לאחר שקבלו אשור החברה( ע"י הקבלן בבקשה לקבלת היתר 

 מאת הרשויות המוסמכות.

 

ולא תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות  00.10

 נמדדים בנפרד(

 

תשלום עבור פיקוח בזק, חברת החשמל, חברות הכבלים והתקשורת, רכבת  א.

ישראל, מקורות, קווי דלק )תש"נ/קמ"ד(, רשות העתיקות, א.ע.דן לביוב ורשויות 

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  - נוספות

ן לבצע עבודות נוספות שלא צויינו בתוכניות יימדד בנפרד. אולם, אם נדרש הקבל

או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, יחולו על העבודות הנוספות 

 הוראות החוזה.

על  – התחברויות למערכות קיימות, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב

חשבון הקבלן. ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור 

המשטרה, משרד התחבורה, הרשויות המקומיות, חברות לדרישות 

קטן )א( לעיל,  כולל -ממשלתיות או עירוניות והתאגידים המנויים בסעיף

עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של הסעיפים 

השונים. הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא 

כל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל. למרות יהיה הקבלן זכאי ל

האמור, אם במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן 

יחולו  –ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 

 הוראות החוזה  בכל הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.

ים מביצוע עבודות באתר והקשורים הקבלן יישא בכל התשלומים הנובע .ג

 לביצוע עבודתו, גם אם אינם מפורטים במסמכי המכרז וההסכם.

 

 תנאי העבודה באתר  00.11

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד 

 לנושאים הבאים:

 קבלת השטח ע"י הקבלן א.

הנתונים הדרושים להשגת הצעתו הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל 

ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת 

 תנאי העבודה לתנאי השטח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות. בעניין זה 

 ה הקבלן לאמור בסעיף המתאים בחוזה.מופנ

 הוצאת היתרי חפירה ועבודהב.    

באחריות הקבלן לקבל היתרי חפירה מבעלי תשתיות )בזק, חח"י, הוט וכד'( 

 .והיתר  עבודה עפ"י נוהל עיריית מודיעין

 תכניות מפורטות להתארגנות ג.

ימציא הקבלן יום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י החברה  14תוך 

למנהל הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, 

מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות 

כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, פרוט הסדרי תנועה זמניים לשלבי 

התנועה כפי שהוכנו על ידי מתכנן מטעם הביצוע, המבוססים על תכנית הסדר 

  הקבלן וקבלו אישור החברה.

 

תכנית ההתארגנות הנ"ל תוצג ע"י הקבלן למנהל הפרויקט, לרשויות מוסמכות 

ולמשטרת ישראל. מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית 

 15תוך ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל הפרויקט להעיר על התכנית יעשה כן ב

ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל הפרויקט לא 

 תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 

מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית ולפעול על פי 

 דרישותיה ככל שתהיינה.

 

יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל הקבלן לא  -התארגנות ותחום עבודה 

הפרויקט. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר 

מבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט המיוחד. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן 

ההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל הפרויקט וכי אין מנהל  כי מיקום שטחי

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. חוייב לאשר לקבלן אתהפרויקט מ

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה 

 הדבר בהנחיית החברה ו/או מנהל הפרויקט.

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( במידה 

ות, לרבות הדרכים הזמניות, הגידור, שיידרש וכן כל העלויות הכרוכות בהתארגנ

 יחולו על הקבלן בלבד. –השמירה וכיוצא באלה 

למען הסר ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות 

 לבעלי הזכויות בקרקע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הגנה מפני שיטפונות ד.

מודגש בזאת כי באיזור בו יתבצעו העבודות קיימת בעיה של הצפות בתקופת  .א

 הגשם.

בנוסף לאמור בסעיף ב לעיל ומבלי לגרוע ממנו, על הקבלן לקחת בחשבון, את  .ב

 דרישות הניקוז הן בעונת הקיץ והן בעונת הגשמים.

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים באזור העבודה לא יוצפו במי  .ג

גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר. 

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, -ה יבצע הקבלן על חשבונו לצורך ז

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל  -מערכות שאיבה, וכיו"ב 

עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים. תכנון החפירה 

פגיעה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות ו

בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל האמור 

בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות וההנחיות 

 המפורטות בו.

 בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום. .ד

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת ה.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת במרכז העיר, לאורך  .א

 ובסמיכות לכבישים קיימים בהם תנועה רבה וסואנת. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם  .ב

של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לפגוע ו/או להפריע 

הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת  שלא לצורך לתנועת הולכי

 בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו,  .ג

 שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

עפ"י התוכנית  הקבלן אביזרים להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב .ד

 המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע.

 

 על הקבלן חובה להקצות אדם אשר מוסמך לבטיחות מטעמו. 

ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם 

 לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. 

הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך על 

 תקופת הביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, 

ופירוקו בתום הביצוע, יהיה כלול בסעיפי העבודה השונים ולא יימדד בנפרד 

 לתשלום.

 

 םפעילות הקבלן על כבישים פעילי ה.

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות 

הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י מנהל 

לרבות  –הפרויקט. לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך בתוכניות 

 תוכניות הסדרי התנועה הזמניים.

 

 על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים תנועה ועבודה ו.

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה 

אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב 

 המצוידים בגלגלים פניאומאטיים.

יימים יתוקן ע"י הקבלן ועל כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים ק

 חשבונו ובכפוף ולאישורם של מנהל הפרויקט והרשויות הנוגעות בדבר.

 

 עבודה מתחת לקוי מתח נמוך/גבוה/עליון/על ז.

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי 

ווי המתח הנמוך/ הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור ק

 גבוה/העליון/על.

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל 

 והגנה וחפירה עמוקה. 

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על 

 חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיותעבודה בסמיכות למערכות  ח.

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של דלק, נפט, 

חשמל, בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה 

העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים 

מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה  הקיימים. בכל

העבודה בנוכחות מנהל הפרויקט, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית 

לקווים אלה. הזמנת מנהל הפרויקט המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן 

 ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תשתית )צנרת, שוחות, פילרים, כבלים( תת קרקעית ו/או עילית בכל מקרה שתפגע 

כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את מנהל 

הפרויקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן 

ובעת מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנ

 מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו תהא בלעדית. 

מערכות התשתית התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד 

והסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן 

יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבלן בעבודות 

וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן חפירה 

הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים, חפירות גישוש 

וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות 

קרקעית -התתמנהל הפרויקט, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת 

 הרלוונטית, כאמור לעיל. חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 הוראות פרק זה באות בכפוף לחוזה ומבלי לגרוע מהאמור בו. .1

הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות  .2

 ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים.באתר על גבי תכניות 

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם  .3

בעל המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא 

 אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו.

יה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים, הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפנ .4

לקבלת אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה 

 יהיה על חשבון הקבלן.

כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות  .5

 והבטיחות הנ"ל, יתוקן  על חשבון הקבלן.

י ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של היה וגילה הקבלן תוך כד .6

עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרויקט ולקבל הוראות על אופן הטיפול 

 במתקן.

מקום שבו לא סומנו בתוכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש  .7

למערכות כאמור לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם 

 יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות לחוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שירותי תכנון של הקבלן 00.12 

 

סעיף זה יחול רק אם נקבע במפורש במסמך זה, או במפרט המיוחד או בכתב הכמויות כי 

 על הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים.

או בכתב הכמויות נדרש הקבלן לבצע תכנון בנושאים מסוימים שנקבעו במפרט המיוחד 

 מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים כמפורט שם.

 

 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות 00.13

 

בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט  א.

יהיה על הקבלן להגיש  -הנכלל בהסכם ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי 

 ידו לקבלת אישור.-למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

מנהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את  

החלטתו אולם החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת 

 .הבקשה המפורטת של הקבלן

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות 

 הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל  ב. 

ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרויקט ו/או יועצים מטעם החברה. 

 עור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.הקביעה בדבר שי

 

 שמירה ואחזקת האתר 00.14

 

בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי ימציא ויקיים בהתאם 

להנחיות מנהל הפרויקט, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה, 

תר ו/או לבטיחות, לביטחון לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים בא

 ולנוחיות הציבור.

 

 תכניות "למכרז" ותוכניות "לביצוע"  00.15

 

מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות שהוצגו במסגרת המכרז 

ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התוכניות שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע. 

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות שנמסרו לו לביצוע. על השוני בין התוכניות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

זאת בין אם סומנו התוכניות שצורפו למכרז בסימון יחולו הוראות פרק ח' לחוזה ו

 "למכרז" ובין אם לאו.

  

 תכניות, תשלום עבור תכניות 00.16

 

סטים של תכניות לביצוע  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה,  א.

 ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון החברה .

פי בקשתו של הקבלן מעבר -מסמכים אחרים או צילומים עלכל תוספת של תכניות, 

לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי 

 מנהל הפרויקט.

 

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי 

 הביצוע.הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת 

 כל התכניות שימסרו לקבלן יהיו בתיקייה ייעודית במערכת "זיו" לשימוש הקבלן.

 

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  .ב

 המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.

החברה, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש 

 מכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.במס

 

הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או  .ג

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא 

 בהתאם לחוזה.

 

שבאתר העבודה, כל תכנית שנמסרה לידו  ע"י מנהל הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו  .ד

 הפרויקט.

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר 

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד לבירור 

 ה ו/או אי ההתאמה.הסתיר

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית,  .ה

שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב 

מצדו לבצע את העבודה בהתאם לאותן התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. על 

למפרטים ולתנאים שפורסמו בשלב המכרז יחולו הוראות שינוי ביחס לתוכניות, 

 החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 גידור ושילוט אזהרה 00.17

מובהר ומודגש כי העבודות תתבצענה במרכזה של העיר, בסמיכות רבה  .א

לקניון, לתחנת הרכבת, ולרחובות הומי אדם. בהתאם לכך תהיה הקפדה על 

 גידור נאות של המתחם ושילוט אזהרה כנדרש על פי כל דין.  

במסגרת העבודות יבצע הקבלן גידור של כלל אתר העבודה בהתאם לדרישות  .ב

 מ'  בתוואי שיאושר. 2והחכ"ל . הגדר מסוג איסכורית בגובה העירייה 

 מיקום השערים  ייקבע ע"י מנהל הפרויקט בהתאם להנחיות החברה.  .ג

 ביצוע הגדרות והשערים יהיה ע"י קבלן בעל ניסיון.  .ד

 שילוט  00.18 

 Xמ'  5מ"מ, בגודל  2הקבלן יכין ויציב ללא כל תוספת תשלום שלט אלומיניום בעובי 

3.70  . 

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור  30הצבת השלט תבוצע בתוך 

 לכל שלט שלא הותקן. ₪  300בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 

מיקום לפי הנחיות  –כולל תמיכות נדרשות  6השלט יהיו מוצבים על צינורות בקוטר "

 החברה.

 על ויניל מט בחיתוך צורני, בצבעים.  הכיתוב יבוצע בחיתוך אותיות. הדפסה

 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם לו כל תמורה בגין השלט וכי יהא עליו לבצע כל 

הנדרש ובכלל זה: הכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום העבודה, אשר יעשו 

ף, העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה ע"י בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. בנוס

 הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד לשלוש העברות של כל או חלק מהשלטים. 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט 

 בתיאום עם החברה.

 הפרויקט. כל נתוני הפרויקט וההנחיות לביצוע ימסרו על ידי החברה או מנהל

 העבודה תבוצע ע"י גורם בעל נסיון בביצוע עבודות דומות. 

לאחר אישור מנהל הפרויקט יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח. מיד עם סיום 

ס"מ בויניל מט, עם הכיתוב:  X 350ס"מ  85הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל של 

 "סיימנו"  אשר ימוקם על השלטים. לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.

 

 את דוגמת השלט יקבל הקבלן מהחברה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות 00.19

 

על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה  .א

הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא את כל המידות, 

טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין 

התוכניות השונות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל הפרויקט 

 ולבקש הוראה בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י  .ב

 עת מנהל הפרויקט. הקבלן לידי

 

 אספקת מים וחשמל 00.20

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, 

כולל מכלי מים רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה 

 זמניים.

ם הצבורים עם על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווי

חב' החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל 

 הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או 

 יחולו על הקבלן. -כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

פקת חשמל מחברת החשמל ידאג הקבלן לגנרטור עד לחיבור המחנה ) באם ניתן( לאס

בגודל המתאים עם אבטחה של אספקת חשמל סדירה עם אמצעי ההגנה המתאימים על 

כח מכשירי החשמל. הגנרטור יותקן במקום מרוחק באופן שהוא לא ישמע באזור 

 המשרדים.

ברה בגמר עבודות הקבלן יועבר הבעלות על חיבור החשמל לקבלן העוקב או לבעלות הח

 הכלכלית. 

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.21

בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו ועל 

 חשבונו את בעלי המקצוע הבאים:

 

 מנהל הביצוע מטעם הקבלן: א.

לפחות שנים  10מנהל הביצוע מטעם הקבלן יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח של 

 בניהול של פרויקטים דומים.

 מנהל הביצוע מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מטעם הקבלן להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות  הביצועעל מנהל 

 ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט. 

ראי על הביצוע" המוסמך מטעם הקבלן, ישמש כ"אח המהנדסהקבלן, באמצעות 

וכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו 

 לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. 

 

 מודד מוסמך ב.

בנוסף לאמור במסמכי המכרז השונים מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע, 

שות מנהל הפרויקט לכל סוג מדידה שתידרש לצורך צוות המדידה יעמוד לר

 הפרויקט ללא כל תשלום נוסף.

 ביצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

 

 מנהל עבודה ראשי  ג.

שנים  5מנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק )של 

בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש 

 מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום 

 העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים"  לרבות העבודות

על החברה לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור לעיל יקבלו  כהגדרתם בחוזה.

 את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי.

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל 

ה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר. הפרויקט. מכל מקום, מנהל העבוד

 הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה.

 

 מוסמך בטיחות  ד.

מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע 

 העבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות באתר. 

שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט, ומי תתקיימנה ישיבות  ה.

מטעם החברה שיקבע מנהל הפרויקט, ובהשתתפות והצוות המפורט לעיל מטעם 

 הקבלן.

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי 

עילויות הציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום פ

 הייצור, האספקה והביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני 

ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן 

 שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.

 

 

 בטיחות וגהות באתר העבודה:  00.22

 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  א.

שלוט הקשור לתפקידו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה 

ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת 

י עבודה מכאניים וחשמליים, אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כל

 ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, 

ידיעת -חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי

האמור בסעיף זה כלול  דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים 

בקפדנות ע"י באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים 

כלל הקבלנים ועובדיהם, )לרבות קבלנים נוספים אשר יורשו על ידי החברה לעבוד 

בתחום הפרויקט(, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה 

על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות 

 וכל זאת על חשבונו בלבד.

מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של הקבלן 

כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגרום החברה 

ל"קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע לבטיחות 

 והגהות באתר.

ייב הקבלן למלא את כל הבורות מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר ח ג.

 והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר  ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, 

 כפי שיורה מנהל הפרויקט. אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך ו

על הקבלן לספק על חשבונו אפודות זוהרות, נעלים, כובעי מגן תקניים אשר ישמשו  ה.

 את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הנחיות סביבתיות לתקופת הבנייה  00.23

חובות מאוכלסים בשל העובדה כי העבודות תתבצענה במרכז העיר, בסמיכות רבה לר

ולאזורים הומי אדם, הקבלן מחויב בביצוע הדרישות הסביבתיות הבאות, בנוסף 

 ומבלי לגרוע מכל ההנחיות האחרות.

 

 הנחיות כלליות .1
 

 

באחריות הקבלן לדאוג לפרסום מודעה בעיתון המקומי על תחילת העבודות ולציין  .א

והיחידה הסביבתית כמקבלי מספרי טלפון של מנהל העבודה באתר, מוקד העירייה 

 פניות ותלונות מתושבי האזור.

ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים )כמו  .ב

 מגורים ומוסדות חינוך(.

יש להציב שק רוח או אמצעי דומה, באופן קבוע ונראה לעין באתר. חל איסור עבודה  .ג

 רוח חזקה לכיוון השימושים רגישים. הגורמת לאבק בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון

בימי חול וביום  07:00-19:00שעות הפעילות והפעלת הציוד המכאני באתר יהיו:  .ד

בלבד. במידה וציוד הבנייה הרועש )מכונות קידוח, חציבה  07:00-17:00שישי  

יידרש הקבלן לצמצום הפעילות  –מ' ממגורים  20ומדחסים( נמצא במרחק של עד 

 . 14:00-16:00בשעות 

יבוצעו מדידות אבק ורעש  –בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית ולהנחיותיה  .ה

 בסביבת האתר על חשבון מבצע הקבלן.

 חל איסור לבצע פעולות של פיצוצים, גריסה, ניפוי והידוק דינאמי בשטח האתר. .ו

הקבלן יידרש להציג ליחידה הסביבתית, בהתאם לדרישה ממנה, אישורים על פינוי  .ז

למחזור ועל קליטת הפסולת באתר סילוק מורשה על פי כתבי התקשרות חומרים 

 .שהוצגו לפני קבלת ההיתר. האישורים יישמרו בתיק הבניין

פסולת שהתפזרה בשטח אתר העבודה תיאסף למכולות בסיום כל יום העבודה  .ח

בחורף המכולות יהיו בעלות  ותפונה לאלתר לאתר מאושר ומוסדר על פי כל דין .

 כיסוי.

שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירוני ו/או לחילופין ישתמשו בשירותים  .ט

 כימיים. יש להמציא קבלות על קליטת השפכים באתר מאושר.

יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב  .י

 הבניה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מניעת מפגעי אבק .2

 

ודרכי גישה לאתר עבודה באספלט או היזם יצפה דרכי עפר באתר העבודה  -דרכי עפר .א

 במייצבי קרקע פולימרים להקשחת דרכי אבק. 

צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח  -קידוחים .ב

במשך הקידוח )כגון  אשר ימנע פליטת אבק מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי אחר

הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר עם 

 חומר קשיח(. במידה ויוצר מטרד אבק יוקם מתרס חוסם. 

באחריות הקבלן לידע את דיירי הרחובות הסמוכים והיחידה הסביבתית לפני 

דע על היקף העבודה תחילת ביצוע עבודות קידוח כלונסאות כלשהן ולמסור להם מי

 וכתובת לפניות. 

 

 פעילות שוטפת .3
 

הקבלן יטאטא וישטוף את דרכי האתר, דרכי הכניסה והיציאה הסלולות בתום  .א

מטר מהאתר. פעולות  150כל יום עבודה. הניקיון יתבצע עד למרחק של לפחות 

 הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק לסביבה.

והמובילות אגרגטים באופן שימנע פיזור כיסוי של משאיות שיוצאות מן האתר  .ב

אבק וחלקיקים לסביבה. אין להעמיס חומרי בניין וחפירה מעל קו הארגז של 

המשאית, על מנת למנוע יצירת אבק בעת נפילת עודפי החומר בזמן הנסיעה. יש 

 לשמור על ניקיון גלגלי כלי הרכב העולים מהאתר לכבישי השכונה על ידי שטיפה.

חפירה באתר יתואם מראש עם היח"ס. ערמות עפר וחומרי גלם עירום חומרי  .ג

בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי וכאלו המיועדות להימצא באתר זמן ממושך 

 ימוקמו במקום מוגן מפני רוחות ויכוסו ו/או יורטבו.

 יש למנוע כל יצירת תשטיפים בתוך האתר וכן מן האתר אל רשות היחיד/הרבים. .ד

לת, מיון ומחזור. השטח יסומן בתכנית באתר יוקצה שטח לאצירת פסו .ה

 התארגנות האתר.

 

 עודפי חציבה וחפירה  .4

 
פסולת שאינה ברת מחזור כל חומר החציבה, חפירה או פסולת הבניין ימוחזר ככל הניתן. 

 תפונה מאתר ההריסה בסיום יום עבודה, לאתר סילוק פסולת מאושר ומוסדר על פי כל דין.

נוגע לכמות פינוי עודפי העפר במ"ק ואישור לקליטת עודפי יוזם התכנית יצהיר ויתחייב ב

העתקים של תעודות משלוח הפסולת,  העפר מאתר הטמנה מאושר לפסולת מסוג זה.

הכוללות את שם אתר המקור של הפסולת, כמות הפסולת המפונה, שעה ותאריך יציאה 

 מתאר המקור, ישמרו ויוצגו בפני נותן האישור על פי דרישה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 רישוי עסקים
 

כל רכב המוביל פסולת עפר מאתר הבנייה, ציוד או מכונה חייבים ברישיון עסק על פי סעיף 

 . עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רישיון עסק כדין.2013 -התשע"ג –ב' בצו רישוי עסקים  5.1

 

 מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן .5
 

 110%יצויד במאצרה. נפח המאצרה יהיה כל מכל דלק, שמן וכל חומר מזהם באזור העבודה 

לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו. המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק. בנקודת 

היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף, שיישאר במצב נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם 

ע גילויו, שעות מרג 24בלבד. במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 למניעת דליפה אל מחוצה לה ויפונה לאתר מורשה מתאים.

 

 

   מניעת רעש בלתי סביר ומניעת אבק  00.24

מובהר ומודגש להלן כי הקבלן נידרש לבצע מאמץ מיוחד להקטנת הרעשים הנגרמים  .א

ע"י ציודו ופעולותיו וכי יינקטו ע"י המפקח צעדים לאכיפת נושא מניעת הרעש 

             החוק והתקנות שלהלן: בהתאם לדרישות

 .  1961 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1

 .20dB(A), בתוספת 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן .2

 .  1992 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג  .3

 .  1979 –תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט  .4

הבטיח עמידה בדרישות החוק ינקוט הקבלן על מנת ל .ב

בצעדים טכניים כמפורט בהמשך להורדת רמת הרעש 

 הנפלט ע"י ציודו:  

הקבלן יבצע הרטבה שוטפת של דרכים בהן ישתמש במהלך העבודה בכדי למנוע  .1

 התפשטות אבק. 

הקבלן יתקין משככים, מכסים ו/או קירות אשר יגבילו התפשטות הרעש באופן  .2

 כללי ובמיוחד ימנעו התפשטותו לכוון מבנים מאוישים.  

רעש על מנועים ומקורות רעש של ציוד ומכונות -הקבלן יתקין מכסים בולעי .3

רועשים ,מדחסים ,גנראטורים וכיו"ב, או יתקינם בתוך מכולות בעלות דפנות 

 רעש אשר הותאמו במיוחד למטרה זו.  -ותבולע

 משככי רעש יותקנו על פתחי יניקת אוויר ופליטת אוויר .   .4

 רעש.  -דפנות של מכלי אגירה לאגרגטים וכיו"ב יוגנו ע"י חומרים בולעי .5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אזורי העמסת ופריקת משאיות יתוכננו כך שהרעש הנובע מהם יצומצם. הקבלן  .6

הרעש מאזורי ההעמסה והפריקה לכוון  יתקין קירות מיסוך למניעת התפשטות

 שכונת המגורים.  

הובלת ציוד וחומרים לאתר תתוכנן כך שתנועת רכב כבד תצומצם למינימום  .7

 הנדרש ותתנהל לאורך דרכים אשר יקטינו ככל האפשר את ההפרעות לתושבים.  

הצבת ציוד מנועי קבוע תותר רק במקומות שאושרו ע"י המפקח ובהתאם  .8

 ן השטח אשר תוגש לפני תחילת העבודה באתר לאישור המפקח.    לתכנית ארגו

הקבלן יבצע בדיקת רעש לציוד בניה על ידי מודד מוסמך לעמידה בתקנות למניעת  .ג

. תוצאות המדידות יועברו 1979-מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בנייה(, המשל"ט

 לבדיקת ואישור היחידה הסביבתית.

באתר למעט לצרכי חירום. ההתקשרות תתבצע אין להפעיל מערכות כריזה  .ד

 באמצעות מכשירי קשר וטלפונים ניידים.

 יש להתקין אמצעים פיזיים למזעור מפגעי הרעש: .ה

a.  מ' לפחות. הגדר תבנה  2.5בניית גדר זמנית אטומה מסביב לאתר בגובה

 -מלוחות אקוסטיים, ללא רווח ביניהם, בעלי כושר בידוד אקוסטי של כ

15dB(A)  ר.ויות 

b.  שימוש במסכים אקוסטיים ניידים, שיותקנו, ללא רווח ביניהן, סמוך עד

 כמה שניתן למקורות הרעש בזמן הפעלתם.

נקיטת כל האמצעים שצוינו לעיל לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לעמידה  .ו

 בכל דרישות החוק והתקנות למניעת רעש. 

החוק, לא ישולם לקבלן  עבור כל האמצעים והעבודות הנדרשים לעמידה בדרישות .ז

 בנפרד והינם כלולים במחירי היחידה.

 

  מניעת הפרעות  00.25

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים אשר יבטיחו מניעת סיכונים  .א

והפרעות מכל סוג שהוא, לרבות זמני הספקה ממושכים או עיכובים עבור החומרים 

 שמיועדים לביצוע העבודה.  

סידורים ואמצעים אלה יכללו בין היתר גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות  .ב

פתוחים ,שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן סידור 

 ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח.   

 הכלכלה.   העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד  .ג

כל הוצאות הקבלן למילוי דרישות סעיף זה, נקיטת כל אמצעי הבטיחות וכו', תחשבנה  .ד

 ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן לקבלן בנפרד. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאי מזג האוויר   00.26

גשם.  הקבלן ינקוט בכל האמצעים לעבודה בתנאי מזג אויר כלשהם, שרב, או עבודה בימי

עיכובים במהלך הביצוע בגלל תנאי מזג אויר, לרבות גשמים והצפה לא ייחשבו לכוח עליון, 

אלא אם המפקח יורה להפסיק את הביצוע עקב כך, ויגדיר את ההפסקה כנובעת מכוח עליון. 

 לא תוכר הארכה בלו''ז בשל תנאי מזג האוויר.  

 

 ות אחרים מפולות, סכנת שיטפונות והרחקת מים ממקור  00.27

  הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על כל עבודותיו לאורך כל  .א

הפרויקט מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, שיטפונות, זרימת מים, 

 רוח וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתן למזמין.  

שת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרי .ב

הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני מים העלולים להגיע אל האתר לרבות מי 

תהום, או מפני כל מקור מים אחר, כולל הקמת סוללות עפר זמניות, חפירת תעלות זמניות, 

כל תקופת ביצוע הטיות לזרימת המים, שאיבת מים ואחזקת האתר במצב יבש ותקין במשך 

 הביצוע ועד למסירתו למפקח.  

במידת הצורך יקים הקבלן סוללות זמניות מעפר מהודק לרוחב אפיקי הזרימה במעלה  .ג

ובמורד אתרי העבודה והטיית הזרימה עפ"י הוראות המפקח באתר, וזאת כדי לבצע את 

 העבודה ביבש.  

 אתרי העבודה.  כמו כן ישאב כל תקופת העבודה מים מכל מקור שהוא המגיעים אל  .ד

הקבלן יחזיק באתר ציוד שאיבה רזרבי אשר יבטיח שאיבה רצופה. כל נזק אשר ייגרם על  .ה

ידי חדירת מים לאתר העבודה, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן חייב לנקוט בכל 

האמצעים כדי להבטיח ששאיבת מים לא תגרום בשום פנים ואופן להוצאת חלקיקי קרקע 

 או ערעור הקרקע מתחת למצעים.  

תכנית הסוללות, ההטיות, ציוד שאיבה וכל אמצעי ההגנה בפני כניסת מים צריכה לקבל  .ו

 אישור מראש של מפקח, אולם אין באישור זה משום הורדת האחריות מהקבלן.  

בגמר העבודה, יסלק הקבלן את הסוללות הזמניות ויסתום את התעלות הזמניות הכל  .ז

 עפ"י הוראות המפקח ולשביעות רצונו.  

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן  .ח

 אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.  

כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו  .ט

 ירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עתיקות    00.28

בעבר, שטח המע"ר הוכרז ע"י רשות העתיקות כאתר עתיקות מוכרז. בחודשים  .א

האחרונים בוצעו במתחם המע"ר חפירות הצלה ע"י רשות העתיקות ולא נמצאו ממצאים 

 חריגים.

 התקבל מרשות העתיקות מכתב לשחרור השטח.  .ב

נוספת של רשות העתיקות לביצוע חפירת הצלה, ו/או בדיקה במידה ותהיה דרישה  .ג

כלשהיא הקבלן יתאם את החפירה עם הרשות. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים 

שברשותו כדי שביצוע חפירת הצלה לא תגרום לעיכוב בלוח הזמנים, לרבות תגבור 

רות הצלה צוותים, עבודה במשמרות נוספות וכו' )התשלום לרשות העתיקות בגין חפי

 ו/או בדיקה שתידרשנה יעשה ע"י המזמין ועל חשבונו(.

מודגש בזאת כי במקרה של מציאת עתיקות, ההאצה בעבודה על ידי הקבלן תיעשה ללא  .ד

תוספת למחירי היחידה. הפסקת עבודה ע"י רשות העתיקות והצורך לתיגבורה, שינויים 

 ן. בביצוע העבודות לא יהוו עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבל

בגין מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה השונים  .ה

 של כתב הכמויות. 

 מבנה למנהל הפרויקט ולמנהל אבטחת      00.29

 מנהל לו יורה בו במקום, העבודה באתר, חשבונו ועל בעצמו להקים הקבלן על א.

, הפרויקט מנהל והוראות מפורטות דרישות לפי, חשבונו על ולתחזק הפרויקט

 לעבודה מתאים שיהיה, איכות הבטחת מנהל, הפרויקט מנהל לשימוש מבנה

/או ו הרישיון להשגת המאמץ להיתר בקשה עריכת, המחנה תכנון.  משרדית

 חשבון ועל באחריות הינם המבנה הקמת לצורך דין"י עפ ויידרשו במידה תשלום

 .הקבלן

 שהוא בתנאי, הפרויקט מנהל למבנה בסמיכות ימוקם הקבלן שמשרד התנגדות אין

 מנהל למבנה בצמוד להכשיר הקבלן על. לחלוטין נפרדת משרדית יחידה יהווה

 מנהל, החברה נציגי של הבלעדי לשימושם רכב כלי 4 עבור חניה משטח הפרויקט

 .ואורחיו הפרויקט

 לא תוך הפרויקט מנהל לשימוש וימסרו יוקמו הצמודות וחניותיו"ל הנ המבנה

 .העבודה התחלת צו מסירת ממועד, קלנדאריים ימים 30 -מ יאוחר

מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות  תותקן

מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

 שימוש נאות ויעיל. 

, התקנתו הוצאות. פחת בממסר ויצויד תקנית יסודות להארקת יחובר כולו המתקן

, שרופות מנורות החלפת בגין הוצאות לרבות, החשמל מתקן של והחזקתו הפעלתו

 ולמערכת מים למערכת יחובר  המבנה. הקבלן על חלות - והמים החשמל צריכת

 .עירונית ביוב



91 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 :יכללו המבנים ב.

 מנהל הפרויקט יכלול חדרים כדלקמן:  מבנה (1)

 אשר"ר מ 20.0 -מ קטן לא נטו בשטח, הפרויקט מנהל של משרדו עבור חדר -

 .ישיבות כחדר גם היתר בין ישמש

 "ר.מ 10.0-מ קטן לא נטו בשטח איכות הבטחת מנהל עבור חדר -

 הפרויקט מנהל של הבלעדי לשימושם וכיור אסלה שיכלול, ננעל שירותים חדר -

 .הביוב למערכת יחוברו השירותים. ואורחיו

 למים 4 תמי כדוגמת מתקן, למים סוללה, כיור+  מטבח ארון כולל מטבחון -

 .וקרים חמים מטוהרים

 .אמינה נעילה עם ודלתות ווילונות תריסים בתוספת מסורגים חלונות (2)

 .החדר יעוד את המתאר שלט יקבע המשרדים דלתות על(  3)

 יביל מבנה של במקרה. אחר דקורטיבי בציפוי יצופה או ויצבע יטויח חדר כל (4)

 בריצוף ירוצפו החדרים. ולתקרה לקירות הציפוי בין תרמי בידוד יוכנס

 .פרקט

 וחימום קירור, איוורור לפעולת המתאים בגודל חדשים אויר מיזוג מתקני (5)

 .לפחות"ס כ 2 של בהספק חדר לכל

 יירכש אשר, רצונו ולשביעות הפרויקט מנהל של באישורו, חדש וציוד ריהוט (6)

 :היתר בין ויכלול חשבונו ועל הקבלן ידי על

 .ישיבות לחדר שולחן 

"א ה למנהל אחד ועוד מגירות כולל"מ, ס 120/70 במידות משרדי שולחן -

120/70. 

 .וידיות משענת כולל גבוהה באיכות מתכווננים כסאות 2 -

 .המשרדים לשימוש כסאות 10 -

 .תיקים לשמירת, נעילה אמצעי עם פח ארונות 2 -

 ס"מ X 210ס"מ 80ארונות מדפים פתוחים לקלסרים במידות  2 -

 .התכניות לתליית החדרים קירות גבי על קבועים, מוקצעים עץ לוחות -

 .משרדי ציוד -

 מקרר משרדי   - 

  

 .איכות אבטחת מנהלו הפרויקט מנהל למשרדי היקפי וציוד עבודה תחנת התקנת ג.

 מנהל של הבלעדי לשימושו היקפי וציוד עבודה תחנות 2 ולהתקין לספק הקבלן על

 .הפרוייקט

 :כדלקמן תהיינה תחנה מכל טכניות הדרישות

 נייח + מדפסת אלחוטית וסורק ( מפרט  טכני  כדלקמן:\תחנות עבודה )מחשב נייד 2 

 .תחנות 2 יספק הקבלן אחת לתחנה מתייחס המפרט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

Win 10  הפעלה מערכת  

  גרפיקה

15.6 LED-backlit HD anti-glare תצוגה גודל  

1336x 768 תצוגה רזולוציית  

Intel® HD Graphics 4000 גרפי כרטיס  

YES אינטרנט מצלמת  

אם לוח   

Mobile Intel® HM76 Express שבבים ערכת  

  מעבד

Intel® Core™ i5-4200M מעבד 

2.60 GHz תדר 

  זיכרון

1333 MHz זיכרון מהירות  

2XSODIMM  זיכרון חריצי  

 

 .בשוק אחרונה בגרסה מקורי, בודד רישיון"ל  צ התוכנות כל עבור   - תוכנות

 מפרט הרכיב

 תוכנה

 ערך שווה או Windows 10 הפעלה מערכת

 או שווה ערך Symantec וירוס אנטי

 ערך שווה או Msoffice 2013 משרד ניהול

  DWGבתכניות בפורמט  צפיה

 וסופי חלקיים חשבונות הפקת

 תקציבית ובקרה ניהול

 מכרזים לניהול תוכנה – דקל

 תקציבית ובקרה

  

מגה + חיבור לקו טלפון וספק  100קווי גישה לאינטרנט מהיר. רוחב פס של  שני

 שירותי אינטרנט. 

 .הביצוע תקופת כל במשך ותוכנה לחומרה ואחריות שירות

 

 סורק\פקס \צילום מכונת והתקנת אספקת

 ובהתאם, 4A  ,3A נייר לגודל מזין כוללסורק \פקס\צילום מכונת והתקנת אספקת

 .וכדומה לטיפולים לנייר לדיו הציוד לתקינות ידאג הקבלן. החברה לדרישות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ביטוח הציוד

 הקבלן יבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.

 על הפרויקט כולו. הקבלן יכלול עלות הקמת ואספקת הפריטים הנ"ל

 

המבנים יוחזקו באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן  .ד

 יומי של המבנה.-באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים  ה.

העירוניות כך שיתאימו במקומם  שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות

 החדש בהתאם להוראת מנהל הפרוייקט. כל זאת ללא כל תמורה נוספת,כלול

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק  .ה

 או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבני הקבלן על ציודם.

 

( לעיל בנפרד. 00.29לא ישולם על כל הפריטים המפורטים בפרק זה )  -כללית הערה  .1

הקבלן יכלול כל העלויות בגין פריטים אלו במחירי היחידה השונים ויעמיס העלות 

יועבר כל הציוד המפורט כולל המבנים הנובעת על הפרוייקט כולו. עם תום העבודה 

 . לרשות הקבלן

 

 בקרת איכות  00.30

 

בקרת  3תבוצע במתכונת של בקרת איכות עצמית של הקבלן, על בסיס נספח ג' עבודה זו  

 האיכות המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ונספח זה.

 

מ"ר.  10.0 -הקבלן יספק חדר עבור משרדו של צוות בקרת האיכות, בשטח נטו לא קטן מ

ס"מ, שני כיסאות וארון פח עם אמצעי נעילה,  120/70החדר יכלול שולחן עבודה בגודל של 

 לשמירת תיקים.

כמו כן יספק הקבלן מבנה למעבדה לטובת בדיקות איכות בפרויקט. המבנה יהיה בגודל 

 מ"ר 10מתאים לדרישות החברה הבודקת אך לא יפחת משטח נטו של 

 

 ועבודות חריגות    –עבודות יומיות )רג'י(  00.31

 כללי א.

עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן פרק זה נועד 

 ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 סעיפים חריגים

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות 

להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך החישוב הינה כפי שנקבע בגוף 

 ההסכם.

 

 יעבודות רג'

היה ומנהל הפרויקט החליט לא לקבוע מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא 

לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו', התשלום יהיה לפי מחיר 

שעת העבודה )בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( לפי סוג, כפי שמפורט במחירון 

ות שהתמורה להן היא לפי רג'י לא נתיבי ישראל כפי שיפורסם מזמן לזמן. בעבוד

תינתן תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב 

של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע 

ע"י מנהל הפרויקט אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת 

 אחריות לפי חוזה זה.

יר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש המח

לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי, זולת אם המחירון מציין מחירים 

 נפרדים לפריטים אלה.

אם נראה למנהל הפרויקט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם 

תו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יעילים בהתאם לנדרש, לדע

יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על 

 הקבלן.

 

 כללי -כתב הכמויות והמחירים  00.32

 

 תיאור סעיפים ותכולתם א.

אינו בהכרח  -כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  (1)

העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום מתאר את 

בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן ומנהל 

הפרויקט. כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו 

 בא לגרוע מהאמור בהם.

מחירי היחידות בכתב הכמויות כפופים לאופני המדידה  (2)

לעבודות סלילה וגישור" המפורטים "במפרט הכללי 

והינם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש  למילוי 

דרישות החוזה, כל הנדרש במפרטים, בתוכניות, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה 

 הבין משרדית המיוחדת )האוגדן הכחול(.

 ניקיון  השטח במהלך ובגמר העבודה 00.33

 

 בעניין זה יחולו הוראות אלה:מבלי לגרוע מהוראות החוזה  

כי העבודות יתבצעו במרכז העיר, צמוד לקניון ולרחובות מודגש בזאת  .א

לכן, תידרש הקפדה רבה על ניקיון השטח בצורה תדירה במהלך  מאוכלסים.

 העבודות ובסיומן.

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים   .ב

זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, הסמוכים, בכל משך 

כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין 

אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים. הניקיון של מקום העבודה 

מן על ניקוי אתר העבודה, יבוצע ביסודיות. מנהל הפרויקט רשאי להורות מזמן לז

 לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, 

 חלה על הקבלן ועל חשבונו.

במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי לאחר  .ג

התראה שנתן לו החברה באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת, רשאי החברה 

לבצע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות 

 הקבלן בתוספת תקורות, בהתאם לחוזה. 

 

 "ביצועתכניות "עדות לאחר  00.34

 

 MADEל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "עדות לאחר ביצוע" )ע .1

AS.בתום כל שלב ביצוע ובתום השלב הסופי ,) 

התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך  .2

 שימוש בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה.

 ע"ג התוכנית תצוין האינפורמציה הבאה: .3

 כניתתחום התו -

 מועד המדידה -

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך -

 פרטי הקבלן המבצע -

 חתימות המודד והקבלן המבצע -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע  .4

קואורדינאטות המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות 

 החברה.

המדידות תכלולנה את כל האלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה  .5

על גבי דיסקים כפי שייקבע ע"י  DXFו/או   DWGלחברה בקבצי 

החברה ובהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן 

 והמודד אשר הכין אותם. 

טרם המסירה, יעביר הקבלן את התוכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל 

 חתימה ובדיקה.הפרויקט ל

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת  30התכניות תימסרנה תוך  .6

תעודת גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, 

ומסירתן לידי מנהל הפרויקט  הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו 

 הסופי של הקבלן.

מודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את תוכניות העדות בפורמט  .7

מכבים  –של עיריית מודיעין  GISחסון התכנית במערכת המתאים לא

רעות ובתאום מלא עם נציגי המחלקה ונוהל העבודה המקובל  –

 בעירייה. 

 

 "עדות לאחר ביצוע": לתוכניותהנחיות  .8

 

( תבוצע על סמך העיקרון AS MADEמדידת מצב "כפי שבוצע" ) .א

שעל הקבלן למדוד ולסמן בתכניות לאחר ביצוע את מיקום 

מ' מכל צד  20 –ורומי כל האלמנטים שביצע בתחום העבודה ו 

מחוץ לרצועת הכבישים שבוצעו והכוללת: כבישים )כולל 

מדידה וסימון של קווי גובה(, מדרכות, איי תנועה, סימון 

ג התכסית וגבולותיו )ריצוף, ניתוב, מעברי חציה, סימון סו

אספלט, גינון וכו' (גידור, עמודים ומספרם, פילרים, שילוט, 

תמרור, מבנים, מתקנים, שוחות, שערים בגדרות, מפגשים, 

סימון מיקום תשתיות וכבלים, מערכות ניקוז, מעבירי מים, 

גשרים, רומי השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, 

 . סוללות, דרכים וכו'

מ' )עפ"י סימונים מוסכמים  20סימון מספר חתך הכבישים כל  .ב

 בתכניות(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

התוכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא  – AS MADEתוכניות  .ג

ועל  1:250שתימסר ע"י החברה. הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ 

, G.P.Sרקע גושים וחלקות וטבלאות עם נתונים של נקודות 

ות ירשמו הקילומטרז' נקודות הפוליגון וצירי הכביש. בתנוח

וק"מ הקשתות, מעבירי המים, הגשרים, מפגשים, וכו'. רמת 

 1:250המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י לקנ"מ 

יוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים  AS MADEתכניות  .ד

 .2004( שרטוט באוטוקאד REG+DISבפורמט אסקי )כולל 

ויות כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העל .ה

 במחירי היחידה בשאר סעיפי כתב הכמויות.

כל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהנחיות  .ו

 רעות. –מכבים  –בעיריית מודיעין  GISמחלקת 

תכניות העדות יחשבו כ "נמסרו" לאחר קבלת אישור על  .ז

של עיריית מודיעין מכבים  GIS -קליטת התכנית במחלקת ה

 רעות.

יום  60ות סעיף זה, רשאי החברה לאחר לא עמד הקבלן בדריש .ח

על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים,  AS MADEלהכין תכניות 

 על חשבון הקבלן ובתוספת תקורות כאמור בהסכם.

 

 

 נוהל מסירת העבודה לרשויות 00.35

 

 להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשות/לרשויות בסיום העבודה: א.

פי נוהל מסירת תשתית של עיריית מודיעין  הכנת תיקי מסירה בשני עותקים על .1

 רעות. –מכבים  –

 סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. .2

 הכנת תכניות שלאחר ביצוע ע"י הקבלן כולל סימון קווי הגובה בתכניות הכביש. .3

ניקוז,    צילום פנים בטלוויזיה במעגל סגור של קווי תשתיות תת קרקעיות כגון .4

 וביוב מים

אישור מנהל הפרויקט לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית תת  .5

 קרקעית )ע"י העברת מנדריל( ולהשחלת חוטי משיכה.

 בדיקת התוכניות והצילומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט. .6

 מסירת תקליטון עם תכניות וצילומי תשתיות לרשות. .7

 הכנת תיק מתקן לפרויקט .8
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עם גורמי הרשות והחברה.סיור מסירת הפרויקט  .9

 הפצת פרטיכל מהסיורים .10

 הערות הרשות והחברה לפרטיכל לתוכניות ולצילומים. .11

 סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן. .12

 חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .13

 הוצאת תעודת גמר לקבלן. .14

 הצהרת מתכנן. .15

 הצהרת מבצע העבודה. .16

 הצהרת מפקח. .17

 ביצוע.תכניות  .18

 דוחו"ת בקרת איכות. .19

 

  תיעוד האתר 00.36

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי וידאו 

דקות לכל הפרויקט,  15 -צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי אויר צבעוניים  STILLSצילומי 

התיעוד הראשון באמצעים הנ"ל, יתבצע עם תחילת חודשים.  3של אתר העבודה, כל 

 העבודות באתר.

 התיעוד יועבר מיד למנהל הפרויקט.

ות ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר החברה. סרטי הצילום יועברו לרש

 החברה, באמצעות מנהל הפרויקט עם תום העבודה.

 לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה

 במחירי  היחידה.

 

 

 חשבון סופי 00.37

 

 :החשבון הסופי ייערך על פי הוראות החוזה ובצירוף המסמכים הבאים

 מודד מוסמך.דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י  א.

 כמויות בפורמט מצטבר. ב.

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. ג.

 החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט "דקל". ד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך,  As Madeתכניות מדידת "עדות לאחר ביצוע"   ה.

 ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  החברה.

 רוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.ספר מתקן הכולל פ ו.   

 אישור קבלת העבודה על פי הוראות החוזה. ז.

 ניתוחי מחירים חריגים.  ח.

 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה. י.

  

 ביקורת החברה/ החברה  00.38

 

אצלו ובחצריו הקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של החברה, או מי מטעמו, לקיים 

 ביקורת מקצועית.

 סתירות בין מסמכים 00.39

היה וקיימת סתירה במסמכי החוזה, בין אם סתירה באותו מסמך או סתירה בין מסמכי 

החוזה, יקבע המפקח את ההוראה אשר תחייב את הקבלן. על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 יהא עליו למלא אחר ההוראה המחמירה מבחינתו. 

 

 

 לניהול חשבונות ומעקב תקציבימערכת  00.40

תוכנה לניהול חשבונות  –חשבונות חלקיים וסופי יוגשו על ידי הקבלן באמצעות דקל 

 ובקרה תקציבית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ג'

 מפרט טכני

 עפר עבודות - 10 פרק
 

 תכולת יסודות  רדיואקטיביים במוצרי   הבניה. 5098כל חומרי הבניה יעמדו בתקן  – כללי

 

 הכנהעבודות  01.1

 בצדדים הצפוני, הדרומי והמזרחי של המגרש יבוצע דפון ע"י כלונסאות. 01.1.01

 בצד המערבי תבוצע חפירה חופשית.  

הקיים בשטח, לאחר ביצוע עבודות קבלן  את כלבמסגרת עבודתו יידרש הקבלן לפרק  

 החפירה והדיפון. קורות הפלדה שייכות לקבלן הדיפון ויפורקו על ידו.

 

כל עבודות הפרוק שבתחום, כולל הובלתם לאתר שפיכה מורשה לכל מרחק שהוא עד  01.1.02

. לא ימדדו בנפרד ומחירם כלול במחיר החפירה לקבלת שטח נקי מכל פסולת שהיא

השפך באחריות הקבלן. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות מקום 

המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת 

 במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

 

כל המדידות שידרשו מהקבלן, לפני תחילת עבודות החפירה, בסיומם, לאחר ביצוע  01.1.03

 לויים וכל מדידה אחרת שתידרש, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.המי

מדידת מצב קיים של המגרש לפני תחילת הביצוע שתשמש בסיס לחישוב כמויות     01.1.04

החפירה והמילוי. לא תוכר לצורך התחשבנות כל מדידה אחרת. המדידה תבוצע ע"י 

 מודד מוסמך מטעם הקבלן ותיבדק ע"י מודד המזמין.

 

 חפירה 01.2

 כללי 01.2.01

 הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה.  א.

זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של מכרז/חוזה המונח "חפירה" הנזכר ב ב.

 קרקע אף אם לא מוזכרת "חציבה" במפורש.

 המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים. 

מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה מחיר ההצעה  

וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי 

 הוראות המפקח.

על הקבלן לבקר באתר הבניין על מנת לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים  

 במקום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קבלן, ניתן לבצע את החפירה דרך מגרש ג.      לצורך החפירה במגרש ובאם יחליט ה

גובל בצד המערבי שבו מבוצע דיפון חלקי. באם יחליט הקבלן שזו האופציה 

לחפירה, יחפור הקבלן דרך גישה במגרש המערבי לצורך חפירה בפרויקט. שיפועי 

החפירה בדרך הגישה לחפירה יאושרו ע"י יועץ קרקע מטעם הקבלן. ייתכן ואורך 

 עד לתחתית החפירה  פוע דרך הגישה לחפירה לא יאפשרו הגעההמגרש הגובל ושי

חומר  הנחפר מדרך הגישה יערם במגרש הסמוך לצורך מילוי חוזר של חפירת  

הדרך, מייד עם סיום החפירה וביצוע הקיר והמילוי החוזר בגב הקיר. המילוי 

א החוזר יעשה ממיטב החומר שנחפר ונערם כאמור לעיל כולל הידוק בשכבות של

מעברי מכבש לאחר הרטבה. גודל אבן מקסימלי במילוי  6ס"מ על ידי  30יעלו על 

" . עבור שימוש באופציית החפירה ממגרש שכן וכל הנדרש 3החוזר לא יעלה על 

לביצוע דרך גישה והחזרת המצב לקדמותו כולל המתואר בסעיף זה לא ישולם 

 בנפרד ועלותו תיכלל במחירי היחידה השונים.

 :ות העפר כוללותעבוד ד.

 ביצוע, העתקה ו/או סילוק של הרמפה שתבוצע לתוך הבור. .1

אחסון מיטב החומר החפור באתר לצורך מילוי חוזר בגב הקיר ולצרכי  .2

מילוי אחרים, העברתו למילוי בגב הקיר או לאזורי מילוי אחרים במגרש 

לאחר מעברי מכבש  6"(, הידוקו על ידי 3)גודל אבן מקסימלי  -החניון

הרטבה. יתרת החומר הנחפר תסולק מהאתר לשטחי הקבלן או למטמנה 

 מאושרת.

לרבות אדמה  עומק החפירהב בכל סוגיה הנמצאת  סילוק הפסולת .3

, הריסה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או לפיזור במקומות מילוי

וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי 

 ו'. דדות וכמבנים, יסו

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י כל ה 

 הרשויות. 

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות  .4

את כל ההוצאות  תחשב ככוללהצעת הקבלן תו יועץ הקרקעלפי הוראות 

 הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'. 

כבלים או צנרות יבצע הקבלן חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה,  .5 

מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם ים תת קרקעיאו מבנים 

הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו ע"י  יתוקן על חשבון הקבלן.

 המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מפלסים ושיפועים 01.2.02

החפירה תבוצע בהתאם לתכניות, תוך הקפדה על דיוק ביצוע גבולות החפירה,  

שיפועי החפירה לפי הנחיות דו"ח הבסוס ובתאום עם המפלסים והשיפועים הנדרשים. 

יועץ הבסוס. החפירה תבוצע בשלבים, לפני ביצוע היסודות ולאחריהם, בהתאם 

ירה יותאמו, בין היתר, למפורט בתוכניות ולפי הנחיות המפקח באתר. שלבי החפ

 למפלסי עוגני הקרקע.

 

 ציוד וכלי עבודה 01.2.03

הציוד לחפירה יבחר ע"י הקבלן לפי האפשרויות של פיתוח העבודה באתר. הקבלן יפרט  

למפקח באיזה ציוד חפירה הוא מתכוון להשתמש בכל שלב ויקבל את אישורו של 

 המפקח לכך.

את מקום העמדת הציוד והמשאיות הדרושות הקבלן יתאם עם המפקח ועם הרשויות  

 להוצאת העפר כאשר מקום זה נמצא על שפת האתר או מחוצה לו.

פסילה של השיטות והציוד ע"י המפקח, או אי אישור מקום נקודת העמסת העפר על ידי  

 הרשויות, לא תשמש כעילה לתביעה מצד הקבלן.

 

 התקלות באלמנטים שונים 01.2.04

לן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב, בכל מקום בו הקב 

שמופיע בתוכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתוכניות, חל איסור 

להתקרב בחפירה לרכיב שנגלה גם כשהנ"ל נדרש בתוכניות. הקבלן יעצור את העבודה 

תחתית החפירה, יכתוב  מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל 1.5במרחק 

הקבלן לא יקבל כל תוספת עבור האמור  ביומן ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח.

 בסעיף זה.

 

לאחר גמר ביצוע עבודות החפירה, יבצע הקבלן, לצורך ביצוע הכלונסאות, משטח אופקי  01.2.05

 ויציב )כורכר( בהתאם לתוכניות.

 01.2.01מילוי חוזר יבוצע כמפורט לעיל בסעיף  01.2.06

 

 חפירה מיותרת 01.3

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית,  

 .סלפי הנחיות יועץ הביסו ימלא הקבלן את עודף החפירה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עבודות ניקוז 01.4

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים כדי  

למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית 

 . למערכת הניקוז הקיימת או גובלת באתר

אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות,  

עבודה תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע ה חפירת

לצורך סילוק מסודר של וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו 

 המים מהאתר. 

כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף   

 .מניעת עיכוב הביצועשימנע נזק והצפות האתר וסביבתו, 

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י  

המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו 

  המלאה.

 

 פסולתסילוק  01.5

 שלא תידרש למילוי חוזר ,יפונו לאתרי הקבלן או מטמנהאדמת החפירה/חציבה  

 מאושרת בהתאם למיון החומר.

על הקבלן להציג לפיקוח לפני התחלת עבודות החפירה אישור הרשות המקומית לאתר  

הפינוי המורשה, ולהציג בתום ביצוע החפירות ועבודות הפירוקים מסמכים מתאימים 

 כל העלויות הנובעות מפינוי מחיר החפירה כוללהמוכיחים שפיכת הפסולת באתר זה. 

)ונהלי  כולל כל האגרות הנדרשות מרשויות שונותוסילוק עודפי החפירה והפסולת   

  כולל תשלום נדרש באתרי ההטמנה.רמ"י( 

01.6 

 :מחיר החפירה כולל    

 לעיל . 01בפרק  0.5 -0.1כל המתואר  בסעיפים  

 המדידה במ"ק  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בטון יצוק באתר עבודות - 02 פרק

 

הקבלן יעסיק מהנדס ביצוע מומחה לבטון מזוין אשר יבדוק בדיקה של כל אלמנט לפני  – כללי

היציקה. המהנדס יוציא דו"ח בדיקה למפקח המאשר בדיקתו והערותיו. הקבלן יזמן את המתכנן 

לפקוח עליון לפחות יומיים לפני היציקה במסגרת הפקוח העליון יבדקו תקרת קומת קרקע תקרת 

 נטהאוזים וקורות טרנפורמציה.טיפוסית תקרות פ

 

 כללי 02.01

באתר לדרישות המפרט  היצוקלמפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון  בנוסף .1

 .העדכני א/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"ו 02 פרק -הכללי 

 להלן. 14ראה גם פרק  -הנחיות לקירות הבטון כהכנה לחיפוי האבן  

כי התכניות שבידיו  אלמנטי התחלת ביצוע של כל יוודא עם המפקח לפנ הקבלן .2

 הן מהדורתו האחרונה של המתכנן.

 לביצוע". מאושרחותמת " תוטבעהתכניות  על 

למערכות שונות או לקשר  השייכיםיציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים  לפני .3

למערכות אלה.  היועצים עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור

תיקון  וכלאישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה 

מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש  או שינוי או החלפה עקב

 מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן. לא בחומרים

ברמפות יש . ובגגות יהיו מוחלקים בעזרת הליקופטרחניון בפני הבטון  כל .4

 להחליק בהליקופטר ובתום ההחלקה יש להבריש באמצעות מטאטא קוקוס.

 אין לחרוץ חריצים לרוחב הרמפה.  

קשירות הטפסים יהיו מסוג נשלף או נתיק. יש לקבל אישורו המוקדם של  .5

המפקח לסוג אביזרי הקשירה לפני השימוש. אם משתמשים באביזרים נתיקים, 

מק הבטון עם גומיה נשלפת. אין להשתמש בחוטי קשירה הניתוק חייב להיות בעו

 שזורים , ברזל עגול או מוטות שטוחים הניתקים סמוך לפני הבטון. 

 כל הטפסות יהיו טפסות רב פעמיות .6

 

 ן ודרגת חשיפההבטו סוגי 02.02

 .30-בכל מקרה חוזק הבטון לא יפחת מב תוכניות.התאם לבהבטון  סוג 

לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה  הנדרשיםהבקרה  תנאי 

 טובים.

 918,  לפי ת"י 3דרגת החשיפה של כל האלמנטים הבאים במגע עם הקרקע תהיה דרגה  

. לדוגמה, כלונסאות, יסודות, עמודי יסוד, קורות יסוד, קירות חיצוניים של 466ות"י 

גם אם , 40-המרתף, רצפת מרתף תחתונה וכד'. במקרה זה, חוזק הבטון לא יפחת מב

 .מצוין אחרת בתוכנית
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, אלא אם כן צוין אחרת 2ל האלמנטים הפנימיים תהיה דרגה דרגת החשיפה ש

 בתוכנית.

 לדוגמה, עמודים פנימיים, קירות פנימיים, תקרות, קורות פנימיות וכד'. 

 

 בביצוע דיוק 02.03

דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד  להבטיחמנת  על 

 השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות.  הסימוןמוסמך בכל עבודות 

 

 TOLERANCES - סיבולות 02.04

לפי הנדרשת, אם לא צוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  הסיבולת דרגת . 1 

 .789ת"י 

לפי ת"י ה נתהי, במסמכי חוזה אחרים ת, אם לא נדרש אחרתוהמותר ותהסטי .2               

789 . 

 סטיות! צבירתתורשה  לא 

סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל  שיתגלומקום  בכל 

 , כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.בתיקוןההוצאות הכרוכות 

מודד מוסמך  ייומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא ויחתם ע" לנהלהקבלן  על 

 בכלמיקומם והמפלסים  ,מנטים השוניםוהוא יאשר את אנכיות האל באתראשר נימצא 

 לסטיות כמתואר לעיל. ויחסם קומה וקומה

הקבלן באמצעות מודד מוסמך לבדוק את קצוות התקרות והסטיות בין  על, כן-כמו 

והאנכי בקירות מחופים ולתקן את הסטיות בכל מפלס  האופקימפלס למפלס בקו 

 הקבלן. חהנחיות המפקח ע". התיקון לפי הבאבטרם תחל העבודה של המפלס 

 

 ליציקה הכנות 02.05

 שעות 48למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות  להודיעהקבלן  על 

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו  אישורלפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל 

 מועד.

 המזמין. ייציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע" ואישורביצוע  נוהל 

לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למפקח  רקמקרה,  בכל 

 כי היציקה מוכנה.

 

 יציקה הפסקות 02.06

מיוחד בכתב של  אישור לפילהפסיק יציקות אלא באותם מקומות  רשאיהקבלן  אין 

המפקח.  באישורהמפקח. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים 

 תכנוןשבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל  3הקבלן יגיש למפקח 

מפורט של שיטת הבצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים  יע" כמוצע

 מפקח.להפסקות אלו על פי קביעת ה הנלווים

בהפסקות יציקה נראות לעין יותקנו סרגלים לפי דרישות האדריכל. בתבניות פלדה  

 יחוזקו הסרגלים באמצעות סיליקון.

תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם  כלתוכרנה  לא 

נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע  הןלהנחיות המפקח, גם אם 

המפקח גם אם הן  יבמקומות שידרשו ע" שוניםת יציקה כתוצאה מאילוצים הפסקו

כל תוספת תשלום. בכל הפסקת  ללאחורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת 

לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך  קוציםוצאו ייציקה 

ם מוכנים המורכבים בתוכניות העבודה( להשתמש באביזרי אובאחד ממסמכי החוזה 

וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור  השקעבתבנית והמכילים בתוכם גם את 

עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי  ההתחברותבמפרט הכללי ינוקה הזיון באזור 

 בטון ומי צמנט.

אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר  יציקה בהפסקות 

 בטון חדש לבטון ישר. ביןפור הדבקות לשי

 

 'וכו, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים חורים 02.07

את מיקומם המדויק של כל  ולוודאיציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר  לפני . 1

 החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. 

 בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב. חציבהתורשה  לא 

המערכות ולברר עם המפקח  תוכניותהברורים יהיה על הקבלן לבדוק את  לצורך . 2

 ההכנותכל  את -וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 

הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין לתוכניות 

 '.וכו, החשמל ברואההתמערכות 

זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות  שאיןבזאת  מודגש 

גם את תוכניות המערכות של  לבדוקהקונסטרוקציה או האדריכלות ויש 

 המתכננים והקבלנים.

יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים,  הבטוניםיציקת  לפני 

מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו  להכינםשקעים וכו' כדי שיוכל 

הקשורים בעבודתם כדי להכין  הפרטיםמכניות וכל שאר הנוגעים בדבר את כל 

 עבורם כל הנדרש.

המזמין( לצורך תאום המערכות,  ייעסיק באתר, מהנדס )שיאושר ע" הקבלן . 3

כניות תמצא בת לוכל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ" השרווליםהחורים, 

יוודא התקנת  ל, הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"האדריכלהשונות של 

, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. מכל מקום כל השרוולים

 . הקבלןהיא על  להאחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מכל הקבלן  יופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע" מעברחור,  כל 

קידוח או ניסור בתאום עם  יעל ידו לאחר היציקה ע" יבוצעסיבה שהוא, 

 הקבלן. חבכך תהיינה ע" הכרוכותהמפקח. כל ההוצאות 

 

 תבניות פירוק 02.08

לפרק תמיכות תקרה עד  אין 02068-ו 02067במפרט הכללי סעיף  לאמור בנוסף 

התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצב הביצוע יכתיב  שללהתקשות הסופית 

או יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק, משקל  תקרותדרישה לתמוך ברציפות שתי 

של הבטון  מהירההתקרות וסכמות ההשענה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות 

רשאי  הקבלןובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. 

 גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

  

בהעדר הנחיות אחרות בתכניות, או במסמכי חוזה אחרים, פרוק הטפסות והתמיכות  

מועד רגיל. רואים את הקבלן אחראי על חוזק הטפסות  12טבלה  904לפי ת"י 

 והתמיכות בהתחשב בעומסים הפועלים עליהם.

 ום אם עקב העומס על הטפסות יש לתמוך יותר מתקרה אחת.לא תנתן תוספת תשל 

 

 אשפרה 02.09

הקבלן לבצע אשפרה מתאימה  על 0205 פרק-, תת02במפרט הכללי פרק  לאמור בנוסף 

 -לתנאים כמפורט להלן:

 -ימים ליציקה: 7פורקו טרם מלאו  שתבניותיהםמשטחים  לגבי .1

הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך  השטחיםכל  על 

. )מלבד היצרן, הכל לפי מפרט והוראות CURING-COMPOUNDהבטון הנקרא 

 על רצפות בטון(.

מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות  אינהזו  הוראה 

ולהחזיק את יוטה בשתי שכבות ספוגות במים  יריעותיציקה( עליהם יש לפרוס 

 ימים. 7 למשךמשטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף 

 .CURING-COMPOUNDיציקה אין להתיז  הפסקותמשטחי  על 

תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר  העמודים אשפרת .2

 ימים. 5 במשךתישמר רטובה באופן רצוף 

צוע עבודות האשפרה. אין מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולבי פועליעסיק  הקבלן .3

ליבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון וגורמים  הגורמתלבצע הרטבה לא רציפה 

 לסדיקה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הבטון וערב כנגד רטיבות צפיפות 02.10

הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו  האלמנטיםכל  ביציקת 

. אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה רטיבותכנגד חדירת 

 אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום. ומעקב, שעות 72על גגות למשך 

חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על  שלמקרה  בכל 

 לפי המלצת יועץ האיטום. תיקוןחשבונו את המקום הטעון 

 

 רצפות החניונים 02.12

לפי שיטת השכבה  ,50 פרק -הכללי  מפרטהלפי נים, בכל הקומות, יוצקו ת החניוורצפ 

לשם כך  שתידראם . (')על כל המשתמע  שכבת שחיקה וכו 03סוג המשטח . האחידה

של  ם.  התפרים יהיו במרחקים מקסימאליישחיקה היא תבוצע בשיטת ההחדרה שכבת

שעות אחרי היציקה.  10מ' ניסור התפר מיד לאחר התקשות הבטון, מכסימום  4

ימים  7ההחלקה תעשה באמצאות סרגל ויברציוני והליקופטרים. אשפרה תעשה למשך 

ימים לפחות, הרכב התערובת  10עם יריעות מסוג טיטקס. הבטון יישאר רטוב למשך 

ונים )על חשבון הקבלן( כך שתהיה יקבע ע"י יועץ בטונים  בלתי תלוי בחברת הבט

 מינימום סדיקה. חוזק הבטון לפי המפורט בתוכניות.

 

 הזיון פלדת  02.13

פלדה מצולעת, כמצוין  אוהזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים  מוטות . 1

מוטות על כל חלקיו הרלוונטיים.  4466ת"י הפלדה תתאים לדרישות . בתוכניות

 שהוא יסופקו ישרים בהחלט. הפלדה שיסופקו מכל סוג

 העולים" קוציםהמשמשים " הזיוןהקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות  על . 2

 מעל מפלס התקרות.

יספק רשימות ברזל בנפרד וכל  לאעל הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן  . 3

 הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

לזיון במקומות שונים  פלדהיבור עם חפיפה של מוטות ויהיה צורך בח במידה . 4

אישור המפקח  טעוןמאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים 

 ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.

, הן לצורך חפיה והן לצורך ברזל לריתוך איסור מוחלט חל - המפקחהוראות  לפי 

 .באתר ריתוכיםיבוצעו  לא -הארכה 

-בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ לקחתהקבלן  על 

 .'מ 12

, יאושר השימוש לעילבמידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט  

בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו 

 על ידי המפקח. מראש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מוטות הזיון השייכים ליציקה של" הקוציםלהקפיד שכל "כל יציקה יש  לפני . 5

 אחר. ומלכלוךהקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון 

אביזרים מפלסטיק וכמותם  כגוןהמרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי  שומרי . 6

 תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

שיוגדרו  הקונסטרוקציההקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות  על .7

. יש המכרזלביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט בתוכניות 

לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד הביצוע, לא 

 על השלמות פרטי הזיון בנוסף למפורט בתכניות המכרז. בנוסףתשולם 

 

 ברשתות פלדה זיון 02.14

על  4466הרשתות יהיו מברזל מצולע משוך בקו, או מברזל מצולע רתיך, הכל לפי ת"י  

 כל חלקיו הרלוונטיים. 

הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על  וסידור מאחר 

הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות  תכניותהקבלן את הכנת 

 .המפקחונתונים שיתקבלו מאת 

לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר  יוגשו התכניות 

 ממועד ההגשה הסופית.  שבועות 3התכניות עד 

 

 בטונים טריים בדיקת 02.15

אשר תבצע בדיקות טיב  הבטוניםהבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת  תערובות . 1

 של הבטונים.

 .118מס'  י"תהבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי  ביצוע . 2

לקיחת מדגמים מהבטון הטרי המעבדה שתיבחר הקבלן לתאם עם  של אחריותו .3

 מועד היציקה בפועל. לפני שעות 24בהודעה מראש של 

למהנדס ימים בהתאמה,  28ולאחר ימים  7בדיקות בטונים יועברו לאחר  .4

מעל העמודים במידה ולא יועברו  קומהלא תותר יציקת ה. הקונסטרוקציה

 .תוצאות הבדיקות למתכנן

 

 גומיםיופ תמיכות 02.16

, קורות וקירות תקרותהקבלן לקחת בחשבון כי אפשר וידרש לתמוך  על . 1

 לשניהמסוימים באמצעות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת 

לא תנתן תוספת  וזאת על מנת לאפשר פיזור משקל היציקה למספר תקרות.

 תשלום במקרה זה.

, ללא המפקח להוראותבהתאם  ,של התקרות יעשה לכל זמן שידרש התימוך . 2

 תוספת תשלום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והפיגומים יבוצעו ויסופקו על ידי  התמיכותהעבודות והחומרים הדרושים לביצוע  כל .3

וחישובים סטטיים לאישור  לתמיכותהקבלן, לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע 

, שלבי העמסה והסכמה התקן ימשרד העבודה והמהנדס על הבטיחות, הכל עפ"

לביצוע  האחראיהמהנדס  יהסטטית של המבנה, במצב הסופי והזמני, זאת ע"

 הקבלןהשלד, יצוין כי כל האחריות ליציבות בטפסות בכל השלבים חלות על 

 .ודרישה זו היא חלק יסודי ממפרט זה

 התבניות יהיו תבניות רב פעמיות. כל .4

 

 בטונים כיסוי 02.17

להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או  צריךהזיון  ברזל 

 המפקח. יע" אחריםבאמצעים מאושרים 

 עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן: המינימליהבטון  עובי 

 .ומרתפים באלמנטי קירות חוץ מס" 4  -

 .חלקיבאלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן  מס" 3  -

: כגוןבאלמנטים בפנים המבנה, כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף  מ"ס 2.5 -

 ריצוף וחיפוי.

 חשופים. שאינםבאלמנטים טרומיים בפנים המבנה, בחלקים  מס" 4 -

 זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות. וכיסוי במידה 

 

 בבטונים מיוחדים שימוש  02.18

 -מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון: בטון  בבטוניםלהשתמש  יש 

 מיוחדבמקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון  6, " 5)ללא פוליה(, עם שקיעה " ומיק

מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש  םלמניעת סדיקה עשיר באפר פחם וע

שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח  י/או אמצעים אחרים עפ"ובסופרפלסטיסייזר 

 המפקח. יע" מאושרבכתב מטכנולוג בטון 

 

 טונים אשר ישארו חשופיםב 02.19

בגמר בטון חשוף, מוכן כל הבטונים בחניון, קירות, עמודים, קירות ותקרות יהיו  .1

 לצבע.

 .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .2

האדריכל או המהנדס יש לסדר על התבניות את כל הסרגלים, בהתאם לתכניות  .3

בהעדר ציון בסעיף  ובהתאם לסדרי יציקה של הקירות. בהעדר סימון בתכניות או

מ"מ ו/או  15/15ו ע"י סרגל משולש רשימת הכמויות, כל פינות הבטונים יועבד

ו/או סרגלי חלוקה טרפזיים  מ"מ, ו/או כל הנחיה אחרת של האדריכל, 20/20

  וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 שקוע. אופקיהפסקות יציקה תעשינה רק במקום בו מתוכנן סרגל  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

נו של המהנדס, במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון לא יהיו לשביעות רצו .4

האדריכל והמפקח, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, 

 וללא תשלום נוסף.הכל לפי דרישתם 

במידה וגם לאחר בצוע התקונים והסדורים, עדין טיב העבודה אינו לשביעות  

בצע הקבלן, על חשבונו, טיח "בגר" ו/או טיח פנים, לפי הנחיות י ,רצון המפקח

 פקח, עד לקבלת פני בטון לשביעות רצון המפקח.המ

על מנת להקטין את הסדיקה וזאת  0.5-קטנה ממנת המים בבטון צריכה להיות  .5

 הפלסטית בקירות.

 יש להקפיד על אשפרה ברמה גבוהה כגון הרטבה ביריעות. .6

ס"מ באמצעות אביזרי פלסטיק  4-ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים ב .7

ים ומתאימים למוטות הזיון ובאמצעים מאושרים אחרים, שישמשו מיוחד

 כשומרי מרחק. לא יורשה השימוש בשברי מרצפות.

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים  .8

מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש באו לקשירתם. יש להשתמש לקשירת הטפסים 

כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו הגומחות הנוצרות בבטונים גלויים. 

 לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על ידי המפקח.

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. טפסים  .9

אופקיים לבטון גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה 

וע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו אטימה לשטח הקיר על מנת למנ

יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים 

ה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם בשכבר ניצקו היא בעלת חשיבות ר

התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן פני 

נוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן הבטונים י

 על שטחי הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.

אין לרטט את הבטון הראשון לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות  .10

 בתבניות.

ל פגיעה יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכ .11

 באמצעים מאושרים על ידי המפקח.

 

אין לבצע תיקוני בטונים אלא לפי אישור המפקח ובאמצעות תערובת שאושרה  .12

 מראש. 

 

 בטון למיכלי מים 02.20

 סוג הבטון וחומרים להכנתו א. 

מוכן בתנאי בקרה טובים.  הבטון של  40-סוג הבטון של כל האלמנטים יהיה ב  

 יהיה בנוסף בטון אטום למים. רצפת וקירות הבריכה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 3, לא יעלה עומק החדירה הממוצע על 5, חלק 26בבדיקה לאטימות לפי ת"י   

 ס"מ.

ק"ג למ"ק )יחס  370ק"ג למ"ק והמירבית  320כמות הצמנט המזערית תהיה   

 (.0.5המים בצמנט לא יעלה על 

בי שלהם מ"מ באלמנטים שהעו 25או  19הגרגיר המירבי של האגרגט הגס יהיה   

 ס"מ. 20 -מ"מ באלמנטים שהעובי שלהם קטן מ 14 -ס"מ, ו 20 -ס"מ ומעל ל 20

 בטון מובא יסופק רק ממפעל בעל תו הסמכה של מכון התקנים.  

כאשר הבטון מסופק ממפעל לבטון מובא יוכנס לתערובת במפעל מוסף מפחית   

 2חלק  26ת"י  .  דירוג הסומך של הבטון לפי896מים ומעכב התקשרות לפי ת"י 

 אינץ'.( בעת הגיע הבטון לאתר. 3)שקיעה נומינלית  5 3יהיה 

 -באתר הבנייה, סמוך למועד שפיכת הבטון מהערבל יוסף לבטון מוסף "על  

פלסטי" מהסוג שאינו גורם להסמכה ולהתקשרות מהירה בכמות הגורמת 

יש להכין אינץ'(.  7)שקיעה נומינלית  57להגדלת נזילות הבטון מדרוג סומך 

 באתר עמדה מיוחדת המאפשרת מינון מדויק של המים והכנסתו לערבל.

 –זמן תחילת ההתקשרות לאחר שימת הבטון בטפסה לא יפחת משעתיים   

 .2חלק  26בבדיקה לפי ת"י 

כמות המוספים תקבע על סמך ניסויים מוקדמים במעבדה מוסמכת ובהתאם   

לדרישות המיוחדות לכל יציקה, והיא תבטיח גם בתנאי קיץ אפשרות ציפוף חוזר 

בכדי למנוע בכל  –של שכבת בטון שנוצקה בהתאם לתכנית התקדמות היציקה 

 מקרה היווצרות "מישקים קרים".

 אופקייםמשטחים  ב.

כולל הקירות עד להפסקת היציקה ה תוצק כולה ביום יציקה אחד, כרצפת הברי  

מ"מ. יש להבטיח שלמות  0.4מעל ליריעות פוליאתילן בעובי המסומנת בתוכנית 

היריעות, רוחב החפיפה והיצמדותו למצע. יישור וגימור פני הרצפה ייעשה לפי 

קבלן יציג של המפרט הכללי. )החלקה ע"י הליקופטר(.  ה 50של פרק  5006סעיף 

למפקח את שיטת היציקה של הרצפה לאישור.  השיטה תכלול אמצעי יישור 

החלקה וריטוט, ודרכים להבטחת רציפות היציקה. ללא היווצרות "תפרים 

 קרים" בין חלקי בטון שהושמו בזמנים שונים תוך כדי ביצוע היציקה.

לבן העומד מיד לאחר פעולות הגימור יש להתיז על פני הבטון חומר אשפרה   

יש  –.  סדקים פלסטיים אם יופיעו D5-Z44-O-309בדרישות התקן האמריקאי 

לסגור תוך פעולות הגימור לפני התזת חומר האשפרה לאחר שפני הבטון התקשו 

 דיים.

גרם/ מ"ר.  400לפני סוף יום היציקה יש להניח על הבטון ארג גיאוטכני במשקל   

רג הגיאוטכני יש להניח יריעות פוליאתילן. הארג הגיאוטכני יוספג במים. מעל הא

יש לדאוג להרטבת הבטון על ידי החזקת הארג הגיאוטכני במצב רטוב, והשארת 



114 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ימים לאחר היציקה. תקרת הבריכה תוצק ביום אחד ושיטת  7הכיסוי במשך 

 היציקה הגימור והאשפרה תהיה כנ"ל וטעונה אישור המפקח.

ה והקיר יעובדו בעבודת ידיים על ידי צוות פני מישק הפסקת היציקה בין הרצפ  

מיוחד בדיוק לפי הפרטים בתכניות לאחר גמר הפרשת המים מהבטון. פני 

 המישק יאושפרו על ידי ארג ויריעות כנ"ל ללא התזת חומר אשפרה עליהם.

 קיר הבריכה ג.

כל הקיר יוצק ביום אחד. הטפסות, הכנתו, שלבי היציקה, שיטת הבטון וכו'   

 .02בטון חשוף של  - 0208ו לכל הדרישות של סעיף יתאימ

(, שניתן לחתוך SNAPTIESלקשירת הטפסות ישמשו רק מוטות פלדה מיוחדים )  

ס"מ מפני הבטון. החורים שיישארו ייסתמו במלט אפוקסי  3אותם בעומק של 

 מתאים. בשום אופן לא יורשה השימוש בחוטי קשירה גם לא בחוטים מגולוונים.

הפנימי של הבריכה יותקנו פתחים זמניים, שניתנים לסגירה תוך כדי בצד   

 התקדמות היציקה, כדי לאפשר שימה וציפוף מבוקרים.

ס"מ לפחות. המרחק ביניהם לא יעלה על  60ס"מ וברוחב  60הפתחים יהיו בגובה   

 ס"מ בכיוון האופקי והאנכי. 120

לת המרטטים ושליטה על לאורך הפתחים יותקן פיגום עבודה אשר יאפשר הפע  

השימה והציפוף. פני מישק העבודה בין הרצפה והקיר ינוקו יחוספסו ויסולקו 

מהם כל חומר רך )מהפרשת המים( באמצעים מכניים הטעונים אישור המפקח 

 מראש.

לפני הרכבת הטפסות של הקיר יש להדביק את האטמים בהתאם לפרטים   

ס"מ  15-30ל הבריכה יותקן פס ברוחב בתוכניות. בתחתית הקיר מהצד הפנימי ש

מדיקט, הניתן לפירוק ולהרכבה קלה ונוחה, לניקוי התחתית משיירי בטון לכלוך 

 וכו' ולבקרת שלימות האטמים, לפני תחילת היציקה.

ס"מ,  60שימת הבטון תעשה דרך צינורות שיורכבו מראש בשכבות שלא יעלו על   

ציפוף ייעשה בהתאמה עם סעיף גם אם היציקה מבוצעת בעזרת משאבות. ה

 .02של פרק  02087

ימים מגמר היציקה, למחרת היציקה  7טפסות הבטון לא יפורקו בטרם עברו   

ישוחררו המוטות המתקשרים, כך שייווצר מירווח של כמה מילימטרים בין 

הבטון והטפסה. יש להזרים מים לתוך המרווח להבטחת האשפרה במשך תקופת 

 האשפרה.

 י הזיוןכיסו ד. 

ס"מ, אלא אם צויין אחרת בתוכניות. עובי  4כיסוי הזיון באלמנטי הבטון יהיה   

הכיסוי יובטח על ידי מחזיקי מרחק טרומיים מבטון דק תוצרת "יהודה 

 רשתות". הכמות הדרושה טעונה אישור המפקח מראש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בדיקת אטימות ה. 

שבוע ימים ולבדוק את  לאחר גמר יציקת גג הבריכה, יש למלאותה במים במשך  

אטימותה. אטימות הבריכה נבדקת על ידי ירידת מפלס המים ואי הופעת נזילות 

 או כתמי רטיבות על פני הקיר החיצוניים.

הבריכה תעמוד מליאת מים במשך שלושה ימים כדי לאפשר ספיגת המים בבטון.   

 אם בתקופה זו יתגלו דליפות, יתוקנו מקומות הדליפה.

יה צורך לרוקן את הבריכה מהמים ולמלאה מחדש לאחר ביצוע אף אם יה  

ימים או לאחר ביצוע התיקונים ימדד מפלס פני  3התיקונים. בתום תקופה של 

יום ימדד שוב  14המים המדויק וירשם ע"י המפקח. לאחר תקופה נוספת של 

 מפלס פני המים.

דות לפי קביעת אם הפסדי המים בין שתי המדידות לא יעלו על הפסדי ההתאיי  

 המפקח יחשב המבנה כאטים לחדירת מים.

הפסדי ההתאיידות ימדדו במיכל אטום מלא מים המושקע בתוך מי הבריכה. אם   

ירידת פני המים בבריכה תראה על ירידה מעל להפסדי ההתאיידות, יבדוק 

המפקח את פני השטח החיצוניים של המבנה ויסמן את כל המקומות בהם 

 , סימני נזילה או חלחול.התגלתה רטיבות

לא עמדה הבריכה באחד מהתנאים הנ"ל יבצע הקבלן תיקונים בשיטה הטעונה   

אישור המפקח מראש או אשר תקבע על ידי המפקח ואשר תבטיח אטימות 

וקיימות לזמן ארוך. על הקבלן לחזור על הבדיקות ועל התיקונים )הכל על 

 הנ"ל.חשבונו( עד להשגת אטימות לפי ההגדרות 

 שנים לפחות. 5בכל מקרה אחראי הקבלן על תפקוד התיקון למשך   

 כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. ו. 

 

תכנון הפגומים יקח בחשבון הקבלן שיתכן שישנם מקומות בהם עומס תקרות הבטון גדול   02.21

רש להמשיך פיגומים מהעומס השימושי של התקרה שמתחתיה. במקומות כאלו ייד

 מספר  תקרות.

 

כל המקומות בהן יש קירות "צומחים" יידרש להשאיר את עמודי התבניות מתחת לקירות   02.22

 עד להתחזקות התקרה שמעל לקורות.

 

 מקומות בהן יש לוחדים אין לפרק את תבניות הקורות אלא לאחר התחזקות הטופינג. 02.23

 

 

 



116 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות בטון טרום ודרוך - 03פרק 

 

 כללי 03.1

העבודה בפרק זה מתייחסת לתכנון מפורט, ייצור, אספקה והרכבה של פלטות חלולות  

 פרטיהן.ו דרוכות שתבוצענה בהתאם למפרט הכללי, המפרט המיוחד להלן, התכניות

 

 לוחות דרוכים חלולים 03.2

 כללי  03.2.01

, 03, פרקים דרוךטרום והעבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון  . א

13. 

 .50-סוג הבטון ב . ב

בתכנון  קדם. -הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המפקח לפי שיטת דריכת  . ג

הפלטות יש לקחת בחשבון אפשרות של חיתוך כבל תחתון אחד וכבל עליון אחד ) 

 אם יש (.

של הפלטות  לפני הביצוע החרושתי, הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנון מפורט ד.

כנדרש בתוכנית ובמפרט  סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסיםמלווה חישוב 

 סימוני הפלטות השונות. עם 1:100וכן תוכנית הרכבה בק"מ 

 . גבוהים ביותרככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים ה 

והאלמנטים  הקבלן יתאם עם המפקח פרטי השענה מוסכמים בין הפלטות . ה

 קורות פלדה.השונים הנושאים, לרבות השענה על 

שהנ"ל ישפיע על  מבלי - מודגש בזה שמידות פרטי ההשענה עשויות להשתנות . ו

 המחיר הנקוב עבור קורות ראשיות.

יפים עם  הדרישה הינה לפני בטון בצד הנראה לעין של פלטות נקיים, חלקים,  .ז

 קיטום פינות אחיד וחלק. תפרים אחידים.

הפלטות  טופינג", על הפנים העליונים שלמאחר ועל הפלטות הדרוכות נוצק " . ח

להיות מחוספסים על מנת להבטיח אחיזה טובה של השכבה הנ"ל. החספוס יהיה 

 בניצב לאורך הפלטה. מ"מ לפחות. כיוון החספוס: 6בגובה 

 מילוי התפרים. קדיחת החורים עבור הצנרת תעשה לפני יציקת טופינג, ולאחר  . ט

 .פלטות יידרשו את אישור המהנדסכל חיתוך או קידוח שיבוצעו ב

היצרנים   ניתן לספק את התקרות עם פלטות טרומיות המיוצרות על ידי אחד . י

 המפורטים להלן:

 סולל בונה  -

 ספנקריט  -

 בטון בע"מ מוצרי אשקריט -

 כלל בטון -

 רמט טרום            -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בתכניות מפורטות הפלטות לרבות מידות עקרוניות. יא.

לתכנן את התקרות לפי מידות של פלטות בהתאם למפעל המייצר ובאישור על הקבלן  

המפקח, התכנון מחדש יחול עליו, ויציקות הקשחה או יציקת שפה, תשולמנה בדיוק 

 לפי התכנון המקורי.

 

 דרישות ליצור פלטות טרומיות 03.2.02

 כנדרש. 50-חוזק הבטון לא יפחת מהחוזק המוגדר לגבי בטון ב  א.

 ן יעמוד בדרישות התקן הישראלי.הזיו  ב.

 לעיל. 02תחתית הפלטות, כלפי החניון, יהיה בגמר בטון חשוף כמפורט בפרק  ג.

 

 סיבולת יצור  03.2.03

 .5חלק  466לפי ת"י  

 

 סיבולת הרכבה  03.2.04

 מ"מ. 2הסטיה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על  

 מ"מ. 2על הסטיה האנכית )התרוממות הפלטות( לא תעלה  

 הרכבת הפלטות תעשה כך שהמישקים יהיו בקוים ישרים ורצופים. 

 

 הגבלת הכפף כלפי מעלה )"קמבר"(  03.2.05

 בזמן הדריכה ולאחריה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלה. 

מידת הכפף תלויה בכח הדריכה, בגיל הבטון בזמן שחרור כבלי או חוטי הדריכה. )קובע  

הבטון( ובמשך זמן האחסון שלהן עד להרכבתן ויציקת את מודול האלסטיות של 

הטופינג. ככל שמועד שחרור הכבלים או החוטים מאוחר יותר מבחינת גיל הבטון, 

מודול האלסטיות עולה ושיעור ה"קמבר" יורד. ככל שמתארך משך הזמן בין היצור של 

 הפלטות לזמן ההרכבה שיעור "הקמבר" גדל )זחילת הבטון(.

מ"מ. מידה זו תמדד  15, שתותר בכל סוגי הפלטות לא תעלה על המרבימידת הקמבר  

 במרכז הפלטות הדרוכות בזמן הרכבתן.

כדי לעמוד בדרישה זו חובתו של הקבלן לתאם עם היצרן את מועדי היצור וההרכבה  

 כדי להקטין את זמן האחסון.

 

 דרישות הרכבה  03.2.06

ניות הרכבה. התכניות תהיינה בקנ"מ על הקבלן להכין, ולהגיש לאישור המפקח תכ 

 ויכללו את סידור הפלטות. 1:50או  1:100

מאמצי  וייווצרמודגש במיוחד שהפלטות הטרומיות יורכבו על הקורות בצורה שלא  

פיתול שיסכנו את הקונסטרוקציה או שיגרמו לה דפורמציות מיותרות. במידת הצורך 

 אמור.יש לשלב תמיכות מתאימות כדי למנוע פיתול כ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הערמת לוחות על לוחות מורכבים לא תורשה. 

העתקים של תכניות ההרכבה יועברו לאישור המפקח תוך חודש ימים מיום חתימת  

החוזה. את חתימת המפקח על תכניות ההרכבה יש לקבל כאישור על תכנון באופן כללי. 

יכי עבודה יחד עם זאת, אין הדבר משחרר את הקבלן מתיקון ועדכון תכניות ו/או תהל

 אם יתגלה ליקוי לאחר מכן. הרשות בידי המפקח לשנות את תהליך ההרכבה המוצע.

 

 שונות  03.2.07

בכל פלטה דרוכה יוטבע בברור תאריך יצורה. בכל תחום מוגדר תורכבנה פלטות  . א

 וייווצרמסדרת יצור אחת מאותו גיל ומתהליך אשפרה מאותו מועד, כך שלא 

הפרשי גובה של תחתית הפלטות ובין הפלטות בגלל קימור לא אחיד או בגלל 

קימור יתר בגלל זמן ארוך מדי ממועד היצור ועד למועד ההרכבה ויציקת 

מ"מ במועד היציקה  15הטופינג. פלטות בעלות כפף יתר כלפי מעלה, העולה על 

ם כפף יתר של הטופינג, יפסלו ויוחלפו על חשבון הקבלן בפלטות תקינות ע

 בגבולות המותר כמפורט לעיל.

אם בהתאם לתכנון יידרשו חיתוכים בפלטות מכל סוג שהוא, חיתוכים אלה  . ב

  נכללים במחיר. לא תשולם תופסת עבור החיתוכים הנ"ל.

( שימלא באופן רצוף 1:2הרכבת הפלטות הדרוכות תבוצע על מצע דייס צמנטי ) . ג

ם לאלמנטים הנושאים. לאחר גמר פילוס את כל שטח ההשענה שבין הלוח"די

 הלוח"דים ינוקו עודפי הדייס מפני הקורות ויעוצבו בקו הקורות.

 הדייס הצמנטי יונח בצורה לא מיושרת.   

על הקבלן לדאוג לקבלת פני לוח"דים בצד הנראה לעין )התחתון( חלקים ומלאים  .ד

 ויצוקים במפעל ע"ג תבניות פלדה נקיות וחלקות.

הקבלן יאטום אלמנטים בפקקים למניעת חדירת מים, בעת ההרכבה יוצאו  .ה

 הפקקים.

 

 מילוי מישקים  03.2.08

 מילוי מישקים יבוצע מיד לאחר הרכבת הפלטות.  

המישקים יהיו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפני המילוי. מילוי המישקים  

 עם אגרגט דק )שומשום בלבד(. 30-ביבוצע בנפרד מהטופינג. חומר המילוי הוא בטון 

 

 הצטברות מים בחללי הפלטות  03.2.9

ישנם מקרים שמים מצטברים בחלל הפלטות. הקבלן יהיה אחראי לשחרור המים האלו  

ולתיקון פני הבטון לאחר ניקובו, הכל בטרם יחלו בביצוע עבודות הגמר בתקרות 

 כתוצאה מהמים הכלואים. שמתחת כדי לא לגרום לנזקים של עבודות הפנים והגמר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עמידות נגד אש 03.2.10

מרחקי הגדילים מתחתית האלמנט יהיו במרחק אשר יתאים לדרישות עמידות באש  

ד', תיקון תשנ"ב. וכן בהתאם להגדרת  7, 43.00לפי חוק התכנון והבניה תקנה 

 . 5חלק  466ההתנגדות לאש של אלמנט מבטון טרום דרוך, ת"י 

 ור יועץ הבטיחות של הפרויקט.הכל כפוף לאיש 

 

 פסי נאופרן 03.2.11

כל הפלטות הדרוכות והטרומיות בתפרים יונחו על רצועות פסי ניאופרן, המתאים  

 לשימושים סטרוקטוראליים. בשאר המקומות, ההנחה תהיה על טיט צמנט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עבודות בניה - 04רק פ

 

 כללי 04.01

 חורים.  5בנית קירות ומחיצות תהיה מבלוקי בטון  .1

מותר )המונחים על צידם. לא יותר שימוש בשברי בלוקים ובבלוקי בטון חלולים  .2

 .(ובתנאי שימולאו תחליה בבטון ללא תוספת מחיר שימוש בבלוקי בטון בשכיבה 

בצורה מלאה ע"י  בניה ומלוי המרווח ביניהם -יש להקפיד על מפגש קיר תקרה .3

 ט או שברי בלוקים + טיט.              טי

בקירות חוץ יבוצעו שתי חגורות עוברות היקפיות מתחת ומעל לחלונות ולפי  .4

                                 הנחיות המהנדס.

 

 (שטרבות)בניה בשינון  04.02

שטרבות בטון  המפגש בין קירות חיצונים ומחיצות פנימיות יעשו על ידי  .1

 לקירות הפנימיים. גורות החיצוניות חקוצים שיוצאו מהובאמצעות 

לחילופין וכפוף לאישור המפקח תותר  קירות חוץ יבנו לפני יציקת העמודים. .2

יציקת שטרבות בטון בחיבור בין הבטון ל יציקת עמודים והשארת קוצים   

 לבניה.

 לא תותר החדרת קוצים בקידוח הקוצים יוחדרו לבטון העמודים בעת יציקתם. .3

 כנ"ל לגבי קוצים לחגורות בטון.  לאחר היציקה.

 

 סיבולות 04.03

 .02כנדרש בפרק  סיבולות לעבודות בניה יתאימו לסיבולות הנדרשות מקירות בטון 

 

 תאום הבניה עם קבלנים אחרים 04.04

 הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות הקבלנים האחרים. .1

השונים לבדיקתו  הקירות והמחיצותעל הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של  .2

את הקירות השונים בטרם קיבל  ולאישורו של המפקח. לא יוכל הקבלן לבנות

 אישור בכתב על הסימונים.

 כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח. .3

תותאם הבניה למיקום  במקרה שתעלות או צנרות יבוצעו לפני עבודות הבניה.  .4

 שמיקום הקירות יתאים לתכניות. בתנאיהצנרות או התעלות הקיימים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן להכין  במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, .5

 המערכות או המפקח. פתחים מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני

 

 (נדבד חוצץ רטיבות)איטום  קירות בניה     04.05

יש לבצע  פס איטום  רטיבות. ץית כל קירות הבניה החיצונית יש לבצע נידבך חוצבתחת 

 50פס האיטום יהיה ברוחב  או שווה ערך.    במריחה של שתי שכבות טורוסיל כדוגמת

 יה.יבנהס"מ על גבי מיפגש קורות היסוד וקיר   

 

 ופני מדידהא    04.06

שטרבות, חגורות בטון אופקיות מחירי היחידה כוללים את כל האמור לעיל לרבות  

מ"מ והחדרת  10לזיון והתחברות לשלד ע"י קידוח חורים בקוטר ואנכיות, הברזל 

 ס"מ, טבולים בדבק אפוקסי. 40מ"מ ובאורך  10קוצים ממוטות פלדה בקוטר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות איטום - 05פרק 

 

 איטום רצפות במגע עם הקרקע  .1

 תשתית בטון לקבלת האיטום .1.1

עם אגרגט שומשום בעובי של  20-בטון בעל גבי תחתית החפירה יש לצקת שכבת 

 ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל. 5 -כ 

 שעות לפני תחילת עבודות האיטום. 24יש להמתין לייבוש הבטון לפחות 

 

 הכנת השטח .1.2

 ניקוי פני  תשתית הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

במקומות שיתגלו יש לסתת את אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פני השטח. בכל 

 " או שו"ע.620פני הבטון ולתקן באמצעות תערובת "ספיר 

שעות לפני תחילת עבודות  24יש להמתין לייבוש הבטון במקומות הנ"ל לפחות 

 האיטום.

 

 איטום .1.3

 HDTECHבהדבקה עצמית מסוג  HDPEעל גבי תשתית הבטון יש לפרוס יריעת 

/ PMH 3040  מ"מ. 1.2בעובי כולל של או שו"ע להדבקה עצמית 

יהיה בחפיפה  חיבור בין היריעות הסמוכות עם שכבת הדבק בשני צידי החיבור

ס"מ ע"י הידוק היריעה על גבי שכבת הדבקה הקיימת על פני היריעות  10-של כ

 ס"מ.  12והדבקה של סרט הדבקה חד צדדי ברוחב 

יהיה ע"י  החיבורחיבור בין היריעות הסמוכות עם שכבת הדבק רק בצד אחד של 

-ס"מ בין יריעות ה 5-יריעות להדבקה עצמית : יריעה דו צדדית ברוחב כ 2

HDPE  ס"מ מעל החיבור. 12ויריעה חד צדדית ברוחב 

של קירות, עמודים וכו'יש לקבע את קצה היריעה על בחיבור לשטחים אנכיים 

מכופף ס"מ וסרגל אלומיניום  5גבי יריעה להדבקה עצמית דו צדדית ברוחב 

 מ"מ.  50X3X1.5X5במידות 

בשיטת   HDPEיש לחבר את קצוות של יריעות לאורך תפרי התפשטות 

 אקסטרוזיה. 

 

 שומרי מרחק להגנת האיטום .1.4

יש לפזר על גבי היריעה בצורה עדינה, שומרי מרחק עשויים בלטות בטון או 

 1-כס"מ. המרחק בין שומרי המרחק יהיה  5X5X10 -בלוקי בטון במידות של כ

 מטר לכל כוון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ מדפנות של קירות אנכיים  וכד'  30-פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק כ

 תבוצע בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום.

 

 

 עצר מים מתנפח .1.5

בכל הפסקת יציקה וסביב הצינורות יש להרכיב רצועה של עצר מים מתנפח מסוג 

"ELASTO SWELL 20" או שו"ע במידותX10 העצר תבוצע על  מ"מ. הרכבת

גבי דבק מתאים. סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. כיסוי בטון 

 ס"מ. 10מינימאלי בהיקף העצר יהיה 

 

 יציקת רצפת בטון .1.6

 יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה. 

 

 סתימת תפרי הפרדה ותפרי התפשטות .1.7

 ס"מ. 5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ

 יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

ס"מ יותר גדול  1-יש לדחוס אל תוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

 מרוחב התפר.

 על גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן 

" או SAPIR " או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסוג "

 ע.  עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר.שו"

מעל תפרי התפשטות העוברים ברצפת החניה תבוצע סגירה ע"י פסי האטה או 

 אביזרים אחרים בהתאם להנחיות של אדריכל.

 

 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה .2

 עצר מים מתנפח  .2.1

מסוג בכל הפסקת יציקה וסביב הצינורות יש להרכיב רצועה של עצר מים מתנפח 

"ELASTO SWELL 20" או שו"ע במידותX10  מ"מ. הרכבת העצר תבוצע על

גבי דבק מתאים. סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. כיסוי בטון 

 ס"מ. 10מינימאלי בהיקף העצר יהיה 

 

 הכנת השטח .2.2

לאחר גמר יציקת הקירות יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל 

 ס"מ.  2הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 



124 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל 

 " או שו"ע.620החורים באמצעות תערובת "ספיר 

משטחי הבטון המיועדים לקבלת האיטום, יבצע הקבלן  לפני ביצוע עבודה בכל

מ"ר, להוכחת יכולתו לבצע את עבודת האיטום  50 -קטע לדוגמא בשטח של כ 

כנדרש לפי מפרט זה, ולקבלת אישור מנהל הפרויקט ומתכנן האיטום. בסמכות 

במערכת זו והוכיח זאת  מנהל הפרויקט לוותר על שלב זה לקבלן שביצע איטום

 רויקט.למנהל הפ

 

על פני הבטון המוכנים לקבלת האיטום יש לבצע התזה של חומר איטום ביטומני 

 דו רכיבי מסוג "פלקסיגום" או שו"ע. 

 שכבות האיטום יהיו כדלקמן:

 :פריימר

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה 

 בעובי מינימלי ביותר.

סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בשכבת פריימר זו, 

 בלבד.

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. 

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי 

 מזג האוויר.

צבעו  יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר,

 יהיה בצבע חום.

מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב 

 הבא.

במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע 

 שכבת פריימר נוספת.

 :שכבת איטום

יש להתחיל בביצוע איטום בשטח האופקי התחתון הצמוד לקיר, כגון: יסוד 

 הקיר.

זאת על מנת למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר השטח האופקי הצמוד רווי במים 

 מהתזה שבחלק העליון.

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי 

 המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית.

 מ"מ שכבה יבשה.  5עובי כולל של שכבת האיטום יהיה 

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה 

הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב 

 ס"מ. 20של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת 

לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה 

 מושלם ללא כל פגם. 

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות 

 " עד להשלמת השכבה. של חומר האיטום מסוג "מסטיגום ספיד

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 החשופים באופן זמני ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.

 בדיקות האיטום .2.3

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד  -

                                       את השטח המיועד לביצוע איטום.   

יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת 

ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום  1.75בחשבון כי נדרש 

מ"מ. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר  1היבשה 

 לפני תחילת העבודה.

האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות בדיקת עובי שכבת  -

 דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ -

 מ"ר. 100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  -

נדרש במפרט הטכני. במידה עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מה -

 בדיקות נוספות. 5ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על  -

הקבלן לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת 

 העובי הנדרש.

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. -

 הגנת האיטום  .2.4

 ס"מ. 5" או שו"ע בעובי של F30על גבי האיטום הדבקת לוחות  "קלקר 

 מילוי חוזר  .2.5

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום.

 

 איטום מעברי צינורות .3

סעיף זה מהווה מפרט כללי ועקרוני לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות תת 

קרקעיים בפרויקט. קיימים סוגים שונים של מעברי צינורות, שרוולים, כבלי חשמל וכד' 

בקירות מרתף יצוקים במרווח עבודה או קירות דיפון כלונסאות, בקירות בורות ניקוז, 

מהווה הנחיות לסוגי צינורות שונים בקירות שונים, יש  בקירות בורות ביוב וכד'. המפרט

 להתאים את המפרט ספציפית לכל מעבר צינור באופן פרטני. 



126 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יבוצע עיבוי האיטום הביטומני ע"י מריחות של  סביב צינורות המבוטנים בקירות .3.1

" או שו"ע תוך יצירת רולקה עבה סביב הצינורות. EASY GUMחומר מסוג "

ני התחלת עבודות האיטום בכל שטח הקירות. יש להקפיד על עבודה זו תבוצע לפ

 ס"מ. 10-כך שמרווח בין הצינורות יהיה לא פחות מ

איטום במעברים של כבלי חשמל או תקשורת בקירות תת קרקעיים יבוצע לפי  .3.2

 אחת מאלטרנטיבות הבאות: 

 אלטרנטיבה א'

מתאים " או שו"ע P-PIPE BASICע"י הרכבת אביזר אטימה מתועש מסוג "

למספר וקוטר הכבלים. חיבור האביזר לקיר יבוצע בהתאם להוראות יצרן 

האביזר. במהלך ביצוע עבודות האיטום בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי 

 האביזר.

 אלטרנטיבה ב'

ס"מ גדול יותר מהפתח הנתון.  10-לוח מתכת בגודל של כ יש להכין פלטת/

מרותכים כמספר הצינורות  הפלקה תהיה ממתכת אל חלד ותכלול שרוולים

לוח לפתח הקיים בקיר יבוצע  המיועדים לעבור דרכה. לאחר הרכבת הפלטה /

טיפול פרטני סביב כל מעבר צינור בנפרד.  לאחר הכנסת כל כבל אל תוך השרוול 

" נגד אש או ILLMODהמיועד יש ללפף פעמיים ספוג פוליאתילן מתנפח מסוג "

צה החיצוני של הצינור ופעם שנייה בעומק של שו"ע. הספוג ילופף פעם אחת בק

ס"מ פנימה. בחלל הנוצר בין הספוגים יש להזריק מסטיק מסוג  15-כ

"STOPAQ.או שו"ע " 

האיטום הביטומני של הקיר יחפוף לשולי פלטת המתכת תוך יצירת עיבוי של 

 שכבת האיטום.

בודדים העובר דרך שרוולים או  GEBERITEאו  PVCסביב צינורות מתכת,   .3.3

יש לדחוס בין הצינור לדופן השרוול או קידוח מוט קידוחים בקיר תת קרקעי, 

" או שו"ע. על גבי  EASY GUM של ספוג פוליאתילן ולסתום במסטיק מסוג "

 הצינור מצידו החיצוני יולבש אביזר אטימה 

טום הקירות. " או שו"ע בעל שוליים לחיבור עם איDALLMER KERDIמסוג "

 את האביזר יש להדק לצינור בעזרת חבק נירוסטה.

 

 איטום קירות דיפון וקירות יצוקים ללא מרווח עבודה .4

 הכנת השטח .4.1

יציקת קיר בטון מיישר בסמוך לקירות דיפון בצד מזרחי תבוצע בהתאם 

 לתוכניות של קונסטרוקטור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בהתאם להנחיות לאחר פירוק תבניות יש להכין את דופן הקיר לקבלת האיטום 

 לעיל. 2.2שבסעיף 

יש לנקות היטב את דופן הסלע ופני כלונסאות מכל לכלוך, אבק, שאריות חומר 

 לא מודבק וכדומה. 

על גבי דופן הסלע ועל גבי קירות דיפון כלונסאות בצד צפוני ודרומי תבוצע שכבת 

במידת טיט צמנטי ידני או התזת בטון "שוטקריט", על גבי רשת לולים או רביץ 

הצורך, עד לקבלת פני שטח חלקים ומוכנים לקבלת האיטום. עובי מינימאלי 

 ס"מ. 2-שכבת ההחלקה יהיה כ

במידת הצורך ובהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה, יש להכין קוצים בדפנות 

הסלע לתפיסת קיר היישור.  את הקוצים יש להוציא לפני ביצוע האיטום. 

 ס"מ לכל כיוון. 60המרחק בין הקוצים יהיה מינימום 

במידה ויוצאו קוצים לקשירת קיר היישור, יש להגן עליהם  בעזרת יריעת 

פוליאטילן או צינוריות פלסטיק, הגנה זו תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום 

בהתזה כהגנה זמנית כדי לא ללכלך את הקוצים הקונסטרוקטיביים באיטום 

מוד לדופן הקיר יהיה ללא עטיפה ס"מ הצ 3-הביטומני. חלק של הקוצים באורך כ

 על מנת להשאיר מקום לסגירת מערכת האיטום מסביב לקוצים.

 שכבות האיטום יהיו כדלקמן:

 :פריימר

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה 

 בעובי מינימלי ביותר.

ולסיה ביטומנית בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמ

 בלבד.

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. 

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי 

 מזג האוויר.

יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו 

 יהיה בצבע חום.

הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב מיד לאחר 

 הבא.

במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע 

 שכבת פריימר נוספת.

 :שכבת איטום

יש להתחיל בביצוע איטום בשטח האופקי התחתון הצמוד לקיר, כגון: יסוד 

 הקיר.

התזה על הקיר כאשר השטח האופקי הצמוד רווי במים זאת על מנת למנוע ביצוע 

 מהתזה שבחלק העליון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי 

 המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית.

 מ"מ שכבה יבשה.  5עובי כולל של שכבת האיטום יהיה 

כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה יש לוודא כי 

הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב 

 ס"מ. 20של 

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת 

ך והאיטום יהיה לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלו

 מושלם ללא כל פגם. 

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות 

 של חומר האיטום מסוג "מסטיגום ספיד" עד להשלמת השכבה. 

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 לוי באופן חופשי ע"ג הקיר.החשופים באופן זמני ע"י בד גאוטכני ת

 עצר מים מתנפח .4.2

בכל הפסקת יציקה וסביב הצינורות יש להרכיב רצועה של עצר מים מתנפח מסוג 

"ELASTO SWELL 20" או שו"ע במידותX10  מ"מ. הרכבת העצר תבוצע על

גבי דבק מתאים. סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. כיסוי בטון 

 ס"מ. 10העצר יהיה מינימאלי בהיקף 

 יציקת קיר בטון פנימי .4.3

יציקת קיר בטון בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. הרכבת התבניות תבוצע ע"י 

 תמיכה חד צדדית. 

לא יבוצעו קוצים המיועדים לתפיסת התבניות, העלולים לפגוע באיטום שבוצע 

 על גבי דופן הסלע.

 אין לבצע את הקיר בשיטת בטון מותז.

 

 

 בבור ביוב איטום פנימי .5

 הכנת השטח .5.1

לפני יציקת הבור יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות 

החודרים דרך קירות הבור. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן 

 ס"מ. 2X2-הפנימי של קיר הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאתילן במידות של כ

את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, לאחר התקשות הבטון יש להוציא 

 אבק, חומרים רופפים וכד'.

יש לנקות את שטח הפנימי של קירות, רצפה ותקרת הבור מכל לכלוך, אבק, 

 שומן, חומרים רופפים וכד'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יש לסתת כיסי סגרגציה קיימים בשטח הפנימי של הבור עד לקבלת פני בטון 

-הלא קונסטרוקטיביים לעומק של כ יציבים. יש לחתוך את קוצי הברזל הגלויים

 ס"מ בתוך הבטון. 2

בכל שטח הפנימי של הבור יש לבצע שכבת החלקה באמצעות שפכטל אפוקסי 

 מ"מ. 3-" או שו"ע בעובי לא פחות מ340מסוג "ספיר 

 מערכת איטום אפוקסית .5.2

 בכל השטח הפנימי של הבור יש לבצע ציפוי אפוקסי.

-200" או שו"ע בכמות של 300וג "ספיר ראשית יש למרוח פריימר אפוקסי מס

 ג"ר/מ"ר. 250

" או שו"ע 330על גבי הפריימר תבוצע מריחה של חומר אפוקסי מסוג "ספיר 

 ג"ר/מ"ר. 400במספר שכבות, בכמות כוללת 

 הציפוי יכלול את כל השטח של קירות, רצפה ותקרת הבורות.

במסטיק פוליאוריטן מסביב למעברים של צינורות בדפנות הבור יש לבצע סתימה 

 " או שו"ע.SILCOFERM VEמסוג "

 

 איטום פנימי בבור ניקוז .6

 הכנת השטח  .6.1

יש להכין את שטח הבור, ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכו'. כמו כן יש 

 לגרד את כל החומר הלא מודבק )כמו: חול(, לחתוך קוצים בעומק

במידה ויהיו כיסי סגרגציה יש לנקותם ולמלא את כל החורים עד . ס"מ 2

 " או שו"ע.620באמצעות תערובת "ספיר להחלקת השטח 

יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות החודרים דרך קירות 

הבור. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן הפנימי של קיר הבור, 

 ס"מ. 2X2-מוט ספוג פוליאטילן במידות של כרצועה של 

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, 

 אבק, חומרים רופפים וכד'.

 איטום  .6.2

 מריחות של חומר איטום צמנטי 3על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע 

חת. )הכמות הכללית ק"ג/מ"ר כל א 1ו שו"ע בכמות של " א730ספירקוט מסוג "

 "ג/מ"ר(. ק 3תהיה 

 קירות ותקרה.  ,רצפה ,האיטום יכלול את כל שטח פנים הבורות

 איטום מעברי צינורות .6.3

יש למלא את החריצים שהוכנו מסביב לצינורות לצורך מילוי בחומר אטימה 

 לעיל(, באמצעות מסטיק פוליאוריטן  6.1)ראה סעיף 

 " או שו"ע.SILCOFERM VEמסוג "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 איטום פנימי במאגר מים .7

יציקת רצפה וקירות המאגר תבוצע ע"י תערובת בטון עם מוסף משפר אטימות מסוג 

"PENETRON AD MIX.או שו"ע, בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור " 

 .על הקבלן להציג אישור מכון התקנים בתוקף לשימוש חומרי האיטום במאגר מי שתייה

 עצר מים מתנפח .7.1

סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח מסוג בכל הפסקת יציקה, 

"ELASTOSWELL 5" או שו"ע במידות של X 20  מ"מ. הדבקת העצר תבוצע

 על גבי דבק נוזלי מתאים לפי הנחיות יצרן.

 סביב צינורות הפס ילופף סביב הצינור במרכז עובי היציקה.

החודרים דרך קירות  יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות

המאגר. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן הפנימי של קיר 

 ס"מ. 2X2-הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, 

 אבק, חומרים רופפים וכד'.

 הכנת השטח  .7.2

שיהיה ללא אבק,  וודא, ולרצפה, קירות ותקרת המאגר שטחיש להכין את 

 , לכלוך, שומן וכו'. כמו כן יש לגרד את כל החומר הלא מודבק )כמו: חול(

במידה  ס"מ בתוך שטח הבטון.  2יש לחתוך קוצים, חוטי קשירה וכד' בעומק של 

לפתוח ולהסיר את כל הבטון הרופף, לסתת חלקי בטון  ויהיו כיסי סגרגציה

תערובת במלא ים, "גרדים", אזורי סגרגציה וכד'. את כל החורים יש לבולט

 " או שו"ע.620"ספיר 

 בדיקת הצפה .7.3

מאגר במשך שבוע ימים. הצפה זו הלאחר הכנת השטח לאיטום יש להציף את 

דרוסטטי ובדיקת התנהגותם של קירות ורצפת הבטון. ינועדה להפעלת לחץ ה

 במידה ויתגלו נזילות מים יש לתקנם לפני התחלת ביצוע האיטום הפנימי. 

 

 הזרקות פוליאוריטן מתנפח )במידת הצורך( .7.4

במידת הצורך יוכנסו פיות להזרקה דרכם יוזרק חומר פוליאוריטן מתנפח מסוג 

"MC 2700 או שו"ע. הנחיות מפורטות לביצוע עבודה זו יינתנו ע"י יועץ איטום "

 בשטח. בהתאם למצב

 השלמת עבודות הכנת השטח .7.5

במקומות בהם יתגלו כתמי מים גדולים או נביעות מים מהמאגר יש לטפל 

 כדלקמן: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים או קליפת הבטון המכסה את המקום עד 

לגילוי שטח בטון בריא ללא חללים. יש למלא את המקומות באמצעות תערובת 

 " או שו"ע.610יר בטון בלתי מתכווץ מסוג "ספ

ס"מ. רוחב  2-יש לחרוץ את הסדקים לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ

ס"מ. יש לנקות את פנים החריץ מכל לכלוך, אבק,  2-החריץ יהיה לא פחות מ

 חומרים רופפים וכד' ולמלא במסטיק פוליאוריטן 

 " או שו"ע.SAPIR THANE 230מסוג "

  צמנטי איטום .7.6

ו " אE-747"אלסטופלקס  מסוג של חומר איטום צמנטיהברשות  3 יש לבצע

 . "ג/מ"ר(ק 4.5ק"ג/מ"ר כל אחת )הכמות הכללית תהיה  1.5שו"ע בכמות של 

 . האיטום יבוצע בכל שטח הרצפה, קירות ותקרת המאגר

מומלץ כי כל שכבה תבוצע בגוון אחר )לבן ואפור( על מנת לבקר את עובי השכבות 

 וכיסוין.

במסטיק פוליאוריטן לאורך סדקים יש לשלב בכל המקומות בהם בוצע סתימת 

ג"ר/מ"ר  60בין המריחות של חומר צמנטי רשת "אינטרגלס" או שו"ע במשקל 

ס"מ. יש להקפיד על כיסוי מלא של הרשת בחומר איטום  10-וברוחב של כ

 צמנטי.

נזילות של חומר פני השטח לאחר סיום עבודות האיטום יהיו חלקים ללא גושים ו

 איטום.

  הערה:

 יש למנוע את התייבשות השכבה במהירות, ולשם כך יש להרטיב את המשטח

 ת לאחר הביצוע.שעו 3במשך 

לאחר ייבוש סופי של שכבות האיטום בהתאם לדרישות היצרן וחיטוי המאגר לפי 

הנחיות של משרד הבריאות, יש למלא את המאגר במים. יש לקחת בחשבון כי 

במהלך או לאחר מילוי המאגר לא יתגלו סימני חדירת מים או נזילות מצידו אם 

החיצוני של המאגר, ניתן יהיה להשתמש במים הנמצאים במאגר לכל מטרה 

 מתוכננת.

אם בזמן הבדיקה יתגלו חדירות מים גדולות המעידות על תקלה חמורה במערכת 

 ום מצידו הפנימי.האיטום של המאגר יהיה צורך לרוקנו ולבצע תיקוני איט

אם בזמן הבדיקה יתגלו סימני רטיבות או חדירות מים נקודתיות ניתן יהיה 

להשלים את איטום המאגר ע"י הזרקות של חומר פוליאוריטן מתנפח לפי 

 לעיל. 7.4הנחיות שבסעיף 

 

החלטה על אופן הטיפול בחדירות מים תתקבל ע"י הנהלת הפרויקט בתאום עם 

 למצב בשטח.יועץ האיטום, בהתאם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 איטום פנימי ברצפת חדר משאבות במרתף חניה .8

 הכנת  השטח .8.1

במקומות בהם מתוכננת בניית הקירות ע"י בלוקים יש לצקת בתחתית הקירות 

 ס"מ מעל פני רצפת הבטון. 10-חגורת בטון בגובה כ

יש לקרצף את פני השטח של רצפת הבטון עד קבלת משטח מחוספס. עומק 

 מ"מ. 1-החספוס יהיו של כ

 בחיבור בין רצפה לקירות החדר יש לבצע רולקה באמצעות 

 ס"מ. 3X3" או שו"ע במידות 620תערובת "ספיר 

 " או שו"ע.340יש לתקן את הפגמים בבטון באמצעות שפכטל אפוקסי "ספיר 

יש לנקות את פני הבטון של רצפה קונסטרוקטיבית מכל לכלוך, אבק, חומרים 

 ו יבשים לחלוטין לראות תחילת עבודות האיטום.רופפים וכד'. פני הבטון יהי

בסף דלת כניסה לחדר יש להרכיב פרופיל אל חלד לקבלת קצה האיטום. יישום 

 יום מיציקת הרצפה. 14-החומר יבוצע לאחר לא פחות מ

יש לדאוג לאוורור מאולץ של החדר בזמן ביצוע עבודות האיטום ולהשתמש בכל 

 בעת יישום החומר. האמצעים הנדרשים להגנת העובדים 

 פריימר .8.2

 250" או שו"ע בכמות 300על פני רצפת הבטון מריחת פריימר אפוקסי "ספיר 

 ג"ר/מ"ר.

מ"מ. לאחר ייבוש  0.3על גבי הפריימר טרם יבש יש לפזר אגרגט קוורץ בגודל 

 הפריימר יש להוציא את הקוורץ שלא דבוק ע"י מטאטא.

 ציפוי אפוקסי .8.3

" או שו"ע. עובי שכבת הציפוי 330י אפוקסי "ספיר על גבי הפריימר ביצוע ציפו

מ"מ. יישום החומר יהיה ע"י מרית משוננת. גוון הציפוי יהיה  2.5היבשה יהיה 

 לפי הנחיות של אדריכל.

 

 איטום רמפת כניסה לחניון .9

 הכנת השטח  .9.1

מאבק, לכלוך, שומן וכו'. מפסולת,  , לנקותובטון הרמפה יש להכין את משטח

כן יש לגרד את כל החומר הלא מודבק )כמו: חול( במידה ויהיו כיסי כמו 

 ע"ייש למלא את כל החורים ושקעים  לסתת עד קבלת בטון יציב. סגרגציה, יש

 " או שו"ע.620תערובת "ספיר 

 בצורת ספסלי ברזל,קוצים בעזרת דבק אפוקסי  קדוח ולקבעיש לבשטח הבטון, 

בהתאם לתוכניות  ,ה להגנההמדהרשת משכבת תפיסת שטח הבטון לל

 יה. במידת הצורך יוכנסו קוצים אלו לפני יציקת בטון הרמפה.קונסטרוקצ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פריימר  .9.2

 פריימר ביטומני  ה/התזה שלחימרעל גבי שטח נקי לחלוטין 

 ג"ר/מ"ר.  300כמות של "מסטיגום פריימר" או שו"ע ב מסוג

 איטום ביטומני  .9.3

, עד או שו"עג "מסטיגום ספריי" של חומר ביטומני מסומריחה/התזה  ביצוע

 מ"מ.  5 –לקבלת עובי שכבה של כ 

 . בצורת רולקה יב הקוצים יש לבצע עיבוי האיטוםסב

בצידי הרמפה יעלה האיטום על גבי הקיר  .האיטום יכלול את כל שטח הרמפה

 . פני המדרכהס"מ מעל  10 - הצידי עד לגובה של כ

עד לתעלת הניקוז בחפיפה לזוויתן , יבוצע האיטום בקצה התחתון של הרמפה

 לאורך התעלה.

 

 בטון להגנה וכגמר .9.4

בשטח הרמפה, על גבי האיטום תבוצע שכבת בטון להגנת האיטום ותשמש כגמר 

 לק לשלושה שלבים: סופי, היציקה תחו

והמתנה להתייבשות  ראשוניים להגנת האיטום ס"מ 4 יציקת  -שלב א' 

 . מינימאלית

 כמתוכנן.  וקשירתם לספסלי הזיון רשתותהנחת ה -שלב ב' 

בתוכניות  כמתוכנןס"מ נוספים  6-כיקת שאר עובי הבטון יצ  -שלב ג' 

 .הקונסטרוקציה

 

 איטום תעלת ניקוז בקצה הרמפה .9.5

 הכנת שטח .9.5.1

יש להכין את שטח פנים התעלה ללא חלקים רופפים, נקיים וחלקים. 

בריא. יש במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שנמצא בטון 

 2 -לחתוך את כל הקוצים )הלא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ

" או 620ס"מ בתוך הבטון ולמלא את החורים בעזרת תערובת "ספיר 

 שו"ע. יש ללטש את פני הבטון באמצעות דיסק יהלום.

 שיפועים .9.5.2

לכיוון  20-בתחתית התעלה יש לצקת שיפועים בעזרת מדה בטון ב

שיפועים יהיו חלקים לקבלת האיטום. השטח נקודת הניקוז. פני ה

 לאיטום יכלול את פנים התעלה.

 מערכת ניקוז .9.5.3

בכניסה לצינור ניקוז יש להתקין קולטן עשוי פח נירוסטה בעל שוליים 

 לחיבור עם מערכת האיטום. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

התקנת הקולטן תבוצע תוך כדי הדבקת שוליים על גבי מסטיק 

שו"ע, על גבי פריימר " או SAPIR THANE 230פוליאוריטן מסוג "

 " או שו"ע  והידוק ע"י ברגים אל חלד.SAPIRמסוג "

 פוליאוריטניאיטום  .9.5.4

רכיבי -בכל שטח התעלה יש לבצע מריחות של שכבת יסוד )פריימר( דו

 1:1" או שו"ע מדולל במים ביחס EP-Wעל בסיס אפוקסי מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 200בכמות 

איטום על בסיס  על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר

 מ"מ שכבה יבשה. 2.5" או שו"ע בעובי כולל PU-Wפוליאוריטן מסוג "

 

+ מעל חדר חשמל ראשי, לובי כניסה לחניון, 4.91איטום גג מעל חניה ומרפסת במפלס  .10

 מחסן אולם וחדר מיתוג

 שיפועים  .10.1

 20-יש לצקת בטון ב אופקיתקומות בהם התקרה הקונסטרוקטיבית במ

 4. עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה 1.5%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה 

 ס"מ. 

פני הבטון המשופעים יהיו מוחלקים בהליקופטר, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין 

יום לייבוש שכבת השיפועים לפני  14-לקראת קבלת האיטום. יש להמתין כ

 תחילת עבודות האיטום. 

 F30ס"מ ניתן לבצע מילוי קלקר  15קומות בהם עובי שכבת השיפועים מעל במ

מתחת לבטון שיפועים ע"מ להקטין את כמות הבטון ועומס על התקרה. 

במקומות אלה יש להוסיף ברזל זיון לשכבת השיפועים בהתאם להנחיות של 

 קונסטרוקטור.

ם בנקודה במקומות בהם הניקוז מתבצע בעזרת נקזים, מסגרת המרזב תמוק

הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף 

 והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו. 

השיפועים יבוצעו באופן רציף כך שיתאפשר ביצוע האיטום בהמשכיות וללא 

ו כל מפלס הפיתוח, אזורי גינון, אדניות אזורי ריצוף וכד' ינוקזכך ש הפסקות

לנקזים או תאי ניקוז בהתאם לתוכניות האינסטלציה. קווי הרכס של השיפועים 

 יהיו באזורי המעקות, אבני השפה וכד' התוחמים את אזורי הגינון. 

 מערכת ניקוז  .10.2

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה 

וון השיפוע למניעת של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כי

 הצטברות מים סביבו. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

או שו"ע בעלי מסגרת  "HARMER," "DALLMER"אביזרים לניקוז יהיו מסוג 

לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים או שוליים מוברגת 

דגם המרזב, סבכות,  הגמר.והמאפשרים לקלוט מים ממפלס האיטום ומשכבת 

 ם להנחיות יועץ אינסטלציה. נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתא

 מעברי צינורות .10.3

במקומות המיועדים למעבר   PVCיש להכין בשטח התקרה שרוולי פלדה או 

ס"מ מעל פני הגמר במפלס  20צינורות או כבלים. השרוולים יבלטו לפחות 

 פיתוח. על גבי השרוולים יש להרכיב אביזרי אטימה 

מתאים, בעלי צווארון ביטומני " או שו"ע בקוטר DALLMER DELBITמסוג "

 לחיבור עם מערכת האיטום של תקרת המרתף בריתוך.

בין השרוולים לצינורות העברים דרכם יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים 

 " או שו"ע.P-CABLE" או "P-PIPEמסוג "

 רולקות ו/או קיטומים  .10.4

 .ס"מ 2X2או קיטומים במידות  ס"מ X 5 5יש לבצע רולקות במידות של 

חול ומים  3 צמנט, 1 שטחים אנכיים יבוצעו בתערובת שלבחיבור להרולקות 

  (.1:3)מדולל במים ו שו"ע " אSAPIR M-140בתוספת "

קיטומים יבוצע בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון: קפיצה בין 

 מפלסים, חיבור פינת קיר החניון )תת קרקעי( לרצפת מפלס פיתוח וכד'. 

 הכנת השטח  .10.5

לפני תחילת עבודת האיטום יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע 

האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות חיצוניים, צינורות 

החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'. צריך להכין 

וטי ברזל את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, ח

 וכו'. 

בספי הדלתות יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל 

שתנה בין משכבת האיטום הכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת. גובה החגורה 

 המרפסות וניתן לקביעה בהתאם לתוכניות האדריכל.

יועץ  ח שטוח אל חלד או משקוף עיוור, כמתוכנן בפרטייש לקבע פ לחגורת הבטון

אלומיניום, על מנת לקבל את האיטום בחפיפה. אלמנט זה יהווה את החלק 

העליון של מערכת האיטום באזור הדלת. עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, 

 תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.

 פריימר  .10.6

" 101יימר "פר על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג

 ר/מ"ר. ג" 300מות של בכ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 שכבת ביטומן חם  .10.7

או " 75/25ביטולסטיק מריחות ביטומן חם מסוג " 2על גבי הפריימר יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(.  2 ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 1שו"ע בכמות של 

 יריעת חיזוק .10.8

בהיקף הגג לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של 

ס"מ והיא תולחם בצורה  30יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימאלי של 

-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   על" R5מגום ביטומסוג "יריעת החיזוק תהיה 

 ריעה ראשונה לאטימה י .10.9

בסיס   על" R5ביטומגום הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "על כל שטח התקרה 

S.B.S  ההלחמות . ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. מ"מ 5בעובי

החפיפות  וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

ס"מ, החפיפות לרוחב  10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

העבודה תתחיל ס"מ.  20-בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 יריעת חיפוי תחתונה .10.10

ועה בהיקף התקרה לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצ

נוספת של יריעת חיפוי תחתונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי 

הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה 

ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי  5ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 

 דופן השטח האנכי.

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיס" R5 ביטומגום"יריעת החיפוי תהיה מסוג 

 יה לאטימה ייריעה שנ .10.11

על " R5ביטומגום מסוג " יהיהלחמת יריעה ביטומנית שנעל כל שטח התקרה 

"מ. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. מ 5 עוביב S.B.S בסיס

 ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

ס"מ, החפיפות  10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות 

העבודה ס"מ.  20-לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 יריעת חיפוי  עליונה .10.12

צועה בהיקף התקרה לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים ר

נוספת של יריעת חיפוי. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק. 5עד לגובה של 

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיס" R5ביטומגום "יריעת החיפוי תהיה 

יה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של יעל היריעה השנ

 חצי יריעה. 

, ספי הדלתות או כל קפיים, פתחי אוורורת היקירות המבנה, מעקובחיבור ל

"מ ס 10-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ שטח אנכי אחר

ון של הפס יהיה מ"מ(, החלק העלי X 50 3מעל פני גמר סופי עם פס אלומיניום )

 מסטיק פוליאוריטן  מכופף, כדי לסתום עם

" או SAPIR" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסוג "

המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס שו"ע. 

 "מ. ס 25כל  פלב"מ ודיבלים מפלסטיקיקבע ע"י ברגים 

יש לחשוף את הקיר מצידו החיצוני עד הכלונס התת קרקעים  בחיבור לקירות

ס"מ מתחת למפלס תחתית הקורה המקשרת. על גבי הקיר יש  50-לעומק של כ

 לבצע יציקה של קיר מיישר לקבלת איטום מפלס הפיתוח.

 

לחשוף את איטום הקירות  יששל המרתף בחיבור לקירות יצוקים תת קרקעיים 

התת קרקעים באופן זהיר ולבצע ירידה של איטום מפלס הפיתוח על גבי איטום 

 ס"מ.  50 -הקירות בחפיפה של כ

חיבור היריעות הביטומניות למסגרת י יבוצע ע"גמר האיטום סביב הנקזים 

המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת 

 לקראת הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים. האיטום 

לאחר הרכבת הסבכה לנקז, יש להניח שק של חצץ עטוף בבד באזור הגינון, 

ג"ר/מ"ר למניעת סתימה וכניסת המילוי  500במשקל "אורים"  גאוטכני מסוג

 קז. י לנהגננ

עת הן במהלך עבודות האיטום והן בסיומם, יש לוודא כי מערכת האיטום מבוצ

 ללא כל הפסקה, כך שנוצרת מעטפת אטומה רציפה ומושלמת.

שכבות האיטום תבוצענה בצורה מושלמת ותחוברנה לשאר האיטומים השונים 

באופן רציף וללא הפסקה, כך שתיווצר מערכת של איטום מושלמת ה"סוגרת" 

את מפלס הפיתוח על כל קצוותיו, כמו כן מערכת האיטום תחובר לכל 

 קרקעיים, עליונים ואחרים בחפיפה.האיטומים התת 

  יריעת פוליאתילן או בד גאוטכני .10.13

מ"מ. באזור  0.5בעובי   HDPEלפרוס יריעת על גבי כל שטח האיטום יש 

 ג"ר/מ"ר. 300המרפסת ניתן להחליף יריעת פוליאתילן בבד גאוטכני במשקל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ת האיטוםהגנ .10.14

  בשטחים האופקיים:

ס"מ להגנת האיטום.  5שומשום בעובי של עם אגרגט  20-בטון ביש לצקת 

תערובת הבטון תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק 

 לאיטום. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל לשני כוונים.

 לאיטום. 

 בשטחים האנכיים:

 ס"מ. 3הצמדת לוחות קלקר בעובי של 

 רק באזורי הגינון וריצוף משתלבותשכבת ניקוז  .10.15

מ' מעבר  1-הניקוז תבוצע על שטח התקרה בהם קיים גינון ותבלוט כשכבת 

לקירות התת קרקעיים על מנת להרחיק את המים בהתאם לתוכניות 

 האינסטלציה ויועץ הפיתוח.

 ISO-DRAIN 8 VLIES" על גבי הבטון להגנה יש להניח יריעת ניקוז מסוג

GEO " או שו"ע, העשויה יריעת פוליאטילן 

"HITGH DENSITY " ,בעלת חללים בצורת קונוס קטום ומכוסה בבד גאוטכני

מ"מ. הנחת היריעה תהיה כך שהבד  8-עובי היריעה כולל הבד הגאוטכני כ

הגאוטכני יהיה מצידו העליון, כלפי המילוי, היריעה תכלול את כל שטח אזור 

 .מפלס הפיתוח, קפיצה בין מפלסים

ללא חפיפה של יריעת הפוליאטילן. חפיפה היריעות יונחו האחת בצמוד לשנייה, 

תבוצע רק בין שולי הבד הגאוטכני. יש לוודא שכל קצוות היריעה יהיו עטופות 

 בבד גאוטכני  על מנת למנוע את כניסת המילוי הגנני פנימה לתוך היריעה.

 

יש לוודא כי היריעה נמצאת מתוחה ללא בליטות או שקיעות שיפריעו לזרימת 

שית ולכן יש להניח אותה בצורה משופעת עם כיוון זרימת המים בצורה חופ

 המים בצורה חלקה.

 יצוקותאבני שפה יונחו על גבי שכבת הניקוז ללא הפסקתה. במקומות בהם 

וכד' על גבי שכבת הניקוז, יש להניח יריעת  פוליאטילן לפני ת אדניות, מעקו

 הנחת ו/או יציקת האדנית לאפשר מעבר מים באופן רציף. 

 ר גמ .10.16

 באזורי ריצוף: ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכל פיתוח. 

 ביצוע מילוי גנני כמתוכנן בתוכניות אדריכל פיתוח.  באזורי גינון:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 איטום גגות מעל חדרי מדרגות, פירי מעלית וחדר מפוחים .11

 שיפועים .11.1

. עובי שכבת 1.5%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה  20-יש לצקת בטון ב

ס"מ. פני הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים  4השיפועים המינימאלי יהיה 

 ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום.

 מערכת ניקוז  .11.2

תאפשר כניסה תשוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך ש

של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת 

 ביבו. הצטברות מים ס

צווארון או שו"ע בעלי דלביט" -DALLMERאביזרים לניקוז יהיו מסוג "

לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט  ביטומני

מים ממפלס האיטום וממפלס המדה להגנה. דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל 

 מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה.

 הכנת השטח  .11.3

 יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפונים לגג לא בוצע גמר עד 

ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג. השלמת הגמר במקום זה תבוצע  20מפלס לפחות 

 לאחר סיום עבודות האיטום בשטח הגג.

משפיעים על האיטום, ההאלמנטים  כללפני תחילת העבודה יש להשלים את 

ים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, לדוגמא: מעקות, צינורות החודר

להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך,  יששרוולים, פינות, וכד'.  

 . האיטוםאבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת 

 רולקה .11.4

 ס"מ.  X 5 5יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של 

" או 620באמצעות תערובת "ספיר הרולקות לקראת שטחים אנכיים יבוצעו 

 שו"ע.

 פריימר  .11.5

" או 101"פריימר  לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג יםהבטון יבש פניעל 

 ר/מ"ר.ג" 300מות של שו"ע בכ

 שכבת ביטומן חם  .11.6

או  "75/25ביטולסטיק מריחות ביטומן חם מסוג " 2על גבי הפריימר יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(. 2 ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 1שו"ע בכמות של 

 יריעת חיזוק .11.7

בחיבור לשטחים אנכיים כגון מעקות קונסטרוקטיביים, קירות, עמודים וכד', על 

גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימאלי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ס"מ  15ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום  30של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-יולחמו על גבי השטח האופקי ו

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   על"   5Rביטומגום מסוג "יריעת החיזוק תהיה 

 לאטימה  ביטומניתיריעה  .11.8

על בגמר אגרגט"    5Rטומגום בי הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "בכל שטח הגג 

מ"מ. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר.  5בעובי  S.B.S בסיס

ס"מ, החפיפות  10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות 

ההלחמה ס"מ.  20-לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

וההדבקה תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. העבודה תתחיל 

 במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 

 יריעת חיפוי  .11.9

בחיבור לשטחים אנכיים כגון מעקות קונסטרוקטיביים, קירות, עמודים וכד',  על 

לחם בצורה גבי הרולקות, יש להלחים רצועה של יריעת חיפוי. היריעה תו

ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי 

ס"מ מעל יריעת החיזוק.  5השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 

 5 עוביב S.B.S על בסיס  בגמר אגרגט "  5Rביטומגום  "יריעת החיפוי תהיה 

 "מ.מ

 גמר האיטום .11.10

יש לקבע את דפנות וכד' , מעקות קירות המבנהבחיבור לשטחים אנכיים כמו 

פס עם  ריצוף או מילוי גנני"מ מעל פני ס 15-היריעות הביטומניות בגובה של כ

העליון, כדי לסתום עם  וחלקומכופף במ"מ,  X 50 3במידות של  אלומיניום

" או שו"ע, על גבי פריימר SAPIR THANE 230מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 שו"ע. " אוSAPIRמסוג "

המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י 

 "מ. ס 25כל  מסמרים או ברגים מגולוונים

של קירות ומעקות יש להרכיב  העולה על גבי שטחים אנכיים מעל קצה האיטום

או אחר המכסה את קצה האיטום.  רצועה של רשת לולים לקבלת גמר טיח, אבן

ברגים  של הרשת יהיה מחובר בשטח הקיר מעל קצה האיטום ע"י קצה העליון

 מגולוונים וקצה התחתון שלה ירד עד לפני האיטום האופקי.

 

המרזב באופן אטום  שוליל איטוםחיבור ה יבוצע ע"יגמר האיטום סביב הנקזים 

ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על 

 מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נ ס פ ח  

  

 אחריות הביצוע  .1

 שנים החל מתאריך קבלת העבודה 10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

או חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר  כללית

 העבודה, אחריות זו תכלול: 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1

 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(. .1.2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .1.3

ותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחרי אם

שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחוייב לתקן את הליקויים מיד 

מים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן י 7 לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים. 

 

 לוח זמנים  .2

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים 

להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של 

חומרים מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל 

לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או  לאיטום לא יפגעו בו.

 המפקח את כל הערותיו להבטחת דרישה זו. 

 

 ביקורת על הביצוע  .3

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה   .3.1

למערכות האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום 

עם יועץ האיטום ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על 

 מערכות האיטום. 

רק לפי הנחיות יועץ האיטום. אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ו  .3.2

בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או 

חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות 

 או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם. 

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

 גשם טבעי ע"י 

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(. 

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום יבדק ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה   .3.3

 כלולה במחירי היחידה. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת   .3.4

 מכון התקנים כלולה במחיר היחידה. 

 

מספר הצפות במיכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח ובהתאם  .4

 למצב בשטח.

 

ביטוי  בא לידי אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן  .5

באחריות הקבלן , וכדומה שטחפועל בבתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

כיצד לנהוג.  ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  לעצור את העבודה וליידע

 רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.

 

שלב ביקבל את אישורו לפני שיתחיל כל שלב משלבי עבודות האיטום יבדק ע"י המפקח ו .6

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור  הבא של עבודות האיטום.

 המפקח על שלב קודם. 

 

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים  .7

 לאיטום ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. 

 

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומניים, הלחמת יריעות וכד'  .8

על הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע העבודה 

באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות. כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת יריעות, או 

 ד' על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש במקום. חימום חומרים דליקים וכ

 

 עבודות בתקופת החורף .9

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע 

ליועץ האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים 

בתכנון. התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש 

 באלמנטים לאיוורור וכד'.  

ודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים לדוגמא עב

 הרגישים למים כגון: חומרים ביטומנים, פוליאוריטנים ואחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הערות כלליות  .10

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ  .10.1

 האיטום. 

מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את  .10.2

השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י 

 הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות  .10.3

פשר הדבר, הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע לפגיעה. אם לא יתא

 ההגנה. 

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על 

 עבודתו באופן מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע"י אחרים. 

 פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.  .10.4

 

 ידה אופני מד .11

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

מדד ביחידת יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת - עבודות לפי יחידה  .11.1

 קומפלט. 

 מדד במטר אורך. יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת -עבודות לינאריות  .11.2

דה זו תמדד בפריסה כלומר בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבו-עבודות שטח  .11.3

תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע 

 האיטום. 

 

 שיטות מדידה  .12

 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.  .12.1

איטום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים  .12.2

איטומים משופעים  אחרים, איטומים בווטותלצורך התחברות עם איטומים 

 וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .12.3

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד  .12.4

פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי 

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על  .12.5

חירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות שטחים אנכיים וכד'. מ

 הגגות וכד'. 

קיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים ימדד בנפרד  .12.6

 במ"א. 

 נפרד במ"ק. ב מדדי/או מדה ו שיפועים בבטקל .12.7

 מדדו בנפרד במ"ר. יבידודים תרמיים  .12.8

 מדדו בנפרד במ"ר. יהגנות איטום י .12.9

ימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי ירטובים איטום רצפות חדרים  .12.10

 שטחים אנכיים, חפיפות וכד'. 

 מ'.  2מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של יאיטום קירות חדרים רטובים  .12.11

ביחידת מדידה אחת לכל  דדמיבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת .12.12

 מאגר. 

לומר: כולל שטח הקיר, שטחים מדד במ"ר בפריסה כיאיטום הקירות החיצוניים  .12.13

 פתחים, מעקות משני צידם, חפיפות לשאר האיטומים וכד'.  דפנותצרים, רצועות, 

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח,  .12.14

עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח לקבלת 

 להגנת קצוות האיטום וכד'.  האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח

ידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ימחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  .12.15

ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט 

 ו/או כתבי הכמויות. 

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע  .12.16

העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד 

 למסירה. 

תוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב ב המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים .12.17

 הכמויות. 

טום, אלמנטים לאיוורור וכד' עקב במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי אי .12.18

עבודה זו תימדד בנפרד,  -ביצוע עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 בכפוף למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח 

 

 

אחריות היועץ בשלב פקוח עליון מותנית בכך שהמזמין ו / או מי מטעמו יודיע ליועץ מבעוד מועד, 

האיטום ו / או ביצוע האיטום, ו / או השטח לקבלת ובהתראה סבירה על מועד עבודות הכנת 

 הגנת האיטום כמתואר במפרט האיטום. בדיקת אטימות, ו/או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה – 06פרק 

  

 כללי 06.01

יתאימו בכל לתוכניות, למפרטים ולדרישות התקנים.   והנגרות מסגרותהפרטי  .1

אם ברצון הקבלן לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תוכנית 

 של השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנן.

ימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע המסגרות. על הקבלן  מידות הפתחים .2

להודיע למפקח על כל סטיה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתוכניות. 

 האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

אושר מראש ע"י המפקח. תמסגריה שנגריה/מסגרות יבוצעו רק בהנגרות/מוצרי  .3

 הם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.המפקח רשאי לבקר ב

מכל מוצר גמור על כל חלקיו  דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  .4

 מחיר הרכבת הדוגמא ייכלל במחיר המוצר. לאישור המפקח ו/או המתכנן.

לא יובאו לאתר מוצרי מסגרות שלא נמשחו בפאותיהם בבית המלאכה בשכבת  .5

חודשים או יותר לפני  4ל ההכנות הדרושות. מוצרים שאוחסנו כולל כ צבע יסוד

 מועד ההרכבה יימשחו שוב בצבע יסוד חדש לפני ההרכבה.

באופן שתימנע כל  יוגנו ויישמרושיאוחסנו או יורכבו בבנין  המסגרותמוצרי  .6

פגיעה בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל 

וצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן מטרה אחרת. מ

 על חשבונו.

לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות  -הביצוע, החומרים, תכונותיהם ועיבודם  .7

, בהתאם למפרט המיוחד 06)פלדה( ונגרות אומן של הועדה הבינמשרדית, פרק 

 ולפי רשימת המסגרות והפרטים בתוכניות.

 גיש תוכניות לביצוע לאדריכל + דוגמאות הפירזול לאישור.על הקבלן לה .8

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד  .9

מסגרות, הדרישה הוחוברת הפרטים הסטנדרטיים לבין התקן הישראלי ורשימת 

 הקובעת תהיה המחמירה מבין הדרישות השונות.

י שמסומן בתוכניות העבודה וברשימה. במקרה של כיוון פתיחת הדלתות יהיה כפ .10

 סתירה על המבצע להודיע מיד למתכנן.

 לרבות התגמירים. ה / קירמחיצהמשקופי הדלתות יבוצעו בעובי כל  .11

 המשקופים יסופקו לאתר צבועים כמפורט ברשימות.  

הפתחים עבור מנעולים או צירים יבוצעו חרושתית במפעל. לא יאושר ביצוע   

 פתחים באתר.

 ת.ומשקופי הדלתות יבוצעו על פי פרטי אדריכלות ברשימ .12

 כל מוצרי המסגרות יבוצעו מפח מגולוון בחום. .13
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פירזול  06.02

 למפורט ברשימות.אביזרי הפרזול למיניהם, צירים, מנעולים, ידיות וכד' יהיו בהתאם  

 הרכישה.הקבלן יציג דוגמאות הפרזול לאישור האדריכל בטרם  

 כל הפרזול יעמוד בתקנים ישראליים / אירופאיים ו/או אמריקאיים. 

 
 מזוזות 06.03

בכל משקוף דלת )גם במשקוף דלת אלומיניום( תבוצע מזוזה שמחירה כלול  .1 

 במחיר הדלת.

 –של חב' פרידנזון עשוי  אלומיניום צבוע   008בית המזוזה יהיה כדוגמת דגם  .2 

חולון, טל:  12האדריכל. )פרידנזון מתכת והנדסה בע"מ, רח' הנפח גוון לבחירת 

5591563 – 03) 

 .כשרכל מזוזה תכלול קלף  .        3 

  03-6197562" פאר הסת"ם" טל.    - ספקים נוספים למזוזות : .4 

 . 03 – 5798895טל:                "עזר" -     

  .03 – 5590747טל:         "ריקמתי" -     

 
 ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים 06.04

, התוכניות, מחיר היחידות יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה, המפרט הכללי 

 גם את האמור לעיל: הרשימות והפרטים השונים

מושלם, צבוע, מזוגג ומורכב  כוללים במחירם את המוצר ם השוניםאלמנטיה . 1 

 .המיועדים במקומות

  היחידות כוללים את כל האמור במפרט הכללי, במפרט מיוחד זהמחירי  . 2 

 ולרבות:

 תכניות ייצור ודוגמאות, של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.  2.1  

 , , הכנפיים והרכבתם, הזיגוג, הצביעה, האיטוםקיבועםהמלבנים ו  2.2  

 וכו'. המזוזות                                         

 ביעה בגוונים שונים.צ 2.3  

כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם, וחיבורם   2.4  

מ"מ אנכיים  70/70/3מגולוונים בחתך  RHSלמבנה, לרבות פרופילי 

בצידי הדלתות לכל גובה הקומה וכן פרופיל אופקי כנ"ל לחיזוק מעל 

 , משקופי ופרופילי עזר וכד'.המשקוף

 למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורעידות.איטום   2.5  

, צירים, מסילות סמוייםהפרזול, לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים  2.6  

התואמים לסוג  YALEאו  DORMAמתוצרת  לכל סוגיהם, מחזירי שמן

 , מחזירים קפיציים, צירים הידראוליים,  מנעוליםהדלת ולמשקלה

, בריחים, רוזטות, דלתות וריידיות, מברשות, מעצ(, )לרבות צילינידרים

 וכו'. בתי מזוזותמנעול צילינדר, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בנוסף לאמור ברשימות יתקין הקבלן מעצורים בכל הדלתות ע"פ  2.7  

 דרישת   

 האדריכל בסיום ההתקנות.             

 הערה  

 במידות הפתח של האלמנט, לא יהיה שינוי במחיר 10%עבור שינוי של עד   

 היחידה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות אינסטלציה ומתזים – 07פרק 

 

 כללי .1

 העבודה מתייחסת לבניית מרכז תרבות וחניון תת קרקעי במע"ר מודיעין. 

 

 העבודה המתוארת כוללת .2

 עבודות מים קרים, וכיבוי אש כולל מערכת מתזים. א.  

 עבודות שופכין, דלוחין וניקוז מי גשם. ב.  

 עבודות ביוב. ג.  

 

 רשימת תכניות .3

 התכניות.ראה רשימת  

 

 תנאים כלליים .4

המסמכים המפורטים להלן מהווים, כמכלול, את מסמכי החוזה אשר ינחו ויחייבו את  

 הקבלן בבצוע עבודה זו.

 מסמכים אלו כוללים: 

חוזה העבודה בין הקבלן ובין המזמין, על כל נספחיו ותנאיו הכלליים  א.  

 והמיוחדים.

 שאושרה ע"י המזמין.הצעתו המפורטת של הקבלן, כפי  ב.  

 המפרט הטכני, רשימת הכמויות ותכניות העבודה המתארים עבודה זו. ג.  

 מפרטים ותכניות כלליים של הפרוייקט, שיש בהם עניין לעבודה זו. ד.  

יש לראות מסמכים אלה כחלקים בלתי נפרדים של מכלול מסמכי החוזה. כל דרישה,  

ים הנ"ל תחייב כאילו הופיעה בכולם. אי הוראה או הנחיה אשר תופיע באחד המסמכ

 התאמות בין הוראות המסמכים הנ"ל תיושבנה לפי קביעתו של נציג המזמין.

 

 חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה .5

מהווה אישור בילתי מסוייג מצידו באשר להכרתם המלאה והיסודית של  א.  

 המסמכים הנ"ל, על כל המשתמע ולפי כוונתם האמיתית.

 מהווה אישור מלא באשר להכרת העבודה ואתר העבודה על כל תנאיו ומגבלותיו. ב.  

מהווה התחייבות מלאה וחד משמעית באשר ליכולתו של הקבלן לבצע את  ג.  

העבודה במלואה ולפי כוונת המסמכים המתארים אותה, ברמה מקצועית נאותה 

 .ובמסגרת לוח הזמנים הנדרש, כפי שיפורט במסגרת מסמכי החוזה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הקבלן .6

הקבלן יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע, באמצעות כח אדם מקצועי מיומן,  

באמצעים ושיטות חדישים, תוך שימוש בחומרים חדשים באיכות מעולה. העבודה 

תבוצע בכפיפות לכל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות 

מכון התקנים הנוגעים לעבודה זו. הקבלן יהיה ובהתאם לתקנים הישראליים ומפרטי 

אחראי ויבצע על חשבונו את כל הבדיקות הדרושות לאימות התאמת עבודתו והחומרים 

הכרוכים בה, לדרישות המפרט. הרשויות והתקנים וכן כל בדיקה הנדרשת מכוח חוק 

 או תקנה תקפים כלשהם. אין הבדיקות ותוצאותיהן משחררות את הקבלן מאחריותו

 לטיב עבודותיו ואיכות הפריטים המותקנים על ידו בהתאם לסעיף האחריות שלהלן.

 

 המפרט הטכני .7

שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים  

לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם 

גדרה שבמפרט. הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, אם תואם הפריט במדויק את הה

רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדוייקים, קטעי קטלוג וכד'. אלמנטים ו/או 

פעולות מסויימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמא באתר. הקבלן רשאי להגיש לאישור 

ישור או חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. א

 דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול דעתו של נציג המזמין.

 

 תכניות .8

מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרוייקט.  

העבודה תבוצע בהתאם לתכניות אלו לאחר שאושרו לביצוע ע"י נציג המזמין. בנוסף, 

להכין תכניות ביצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון עשוי הקבלן להידרש 

אלמנטים שיש להם נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות הינו 

בעל  חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לביצוע ע"י אחרים לטובת עבודותו של קבלן 

 פריטים לעיל.עבודה זו. תכניות ביצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ו

 

 שינוי בעבודות .9

החורג ממסגרת המסמכים המאושרים שבידו, אלא אם קיבל מראש הוראת שינוי בכתב  

מאת נציג המזמין. הקבלן יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר, מערכת עדכנית ושלמה של 

, השלמות ופירוט נוסף ומדויק של הוראת שינויכל מסמכי החוזה. במערכת זו יסומנו 

 וסימון שוטף של התקדמות העבודה.בביצוע. הוראות נציג המזמין המערכות ש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 העסקת קבלני משנה .10

קבלני משנה בעבודתו, מחייבת קבלת אישור מראש לכל קבלן משנה ספציפי מאת נציג  

המזמין. קבלן משנה המועסק ע"י קבלן עבודה זו, יפעל  אך ורק במסגרת חוזה העבודה, 

יישאר באחריותו הבלעדית של הקבלן המעסיק. ללא  על כל תנאיו ומגבלותיו, אולם

יצירת התקשרות או מחויבות הדדית מכל סוג שהוא בין קבלן המשנה והמזמין באופן 

 ישיר.

 

 אישור ביצוע .11

עבור עבודה זו, רואים את הקבלן כאילו אישר שהמבוצע עבורו מתאים לדרישות, אלא  

ביצוע חלקו הוא בעובדה הנדונה. אם הודיע על אי התאמה מראש ובכתב, לפני התחלת 

הקבלן יספק עבור עבודות מסוג זה תכניות ביצוע מפורטות, במידה ויידרש לכך, כאמור 

 בסעיף שלעיל וללא תמורה נוספת.

 

 תכניות עדות .12

יכין הקבלן מערכת תכניות עדות של כל המערכות כפי שבוצעו למעשה. הקבלן יסמן  

למנטים נוספים לפי דרישה. הסימון והשילוט וישלט פריטי ציוד, אביזרי שליטה וא

יועתקו גם לתכניות העדות. למערכת תכניות העדות שתימסר למזמין יצורפו גם 

קטלוגים, מפרטים, הוראות טיפול, אחזקה ותפעול, לכל המתקנים, הפריטים והציוד 

 אשר הותקנו במסגרת עבודה זו.

 

 אחריות הקבלן לטיב העבודה .13

עבודתו לאיכות הפריטים והחומרים המסופקים על ידו, לתקופה לקבלן אחריות לטיב  

של שנה אחת מיום קבלת המתקנים ע"י המזמין. במשך תקופת האחריות ייתן הקבלן 

שרות מלא למתקניו וכן יתקן ו/או יחליף כל פריט פגום, ללא דיחוי, על חשבונו, כולל 

ת של ספקים ו/או יצרנים תיקון נזקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו. תעודות אחריו

 אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של הקבלן, תוסבנה על שם המזמין.

 

 כמויות ומחירים .14

למפרט מצורפת רשימת כמויות לפי התכניות ועל הקבלן לבדוק אותם לצורך קביעת  

 מחיר אחד וסופי לעבודתו.

 למדידה כוללות:מחירי היחידה הן לעבודות למדידה והן לעבודות שאינן  

 .את כל המיסים החלים על הפריטים למעט מס ערך מוסף 

  את כל הוצאות הרכישה, הובלה, אחסנה, התקנה, חיבור וכל פעולה או פריטי

עזר הנדרשים להבאת הפריט הנידון למצב פעולה תקין ובטוח כולל הוצאה 

 ישירה ועקיפה הכרוכה בביצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  הפריט שירשם לכל סעיף יהיה מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי מחיר

לפי כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה 

במסגרת אוו סעיף אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש וכל עוד הוא 

 כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי.

 

 יחידות מפתח 14.1 

מפתח יחידות המדידה כפי שהן מופיעות ברשימת הכמויות בחלק שהינו למדידה   

 בלבד יהיה כדלהלן:

 מדידת אורך, במטרים, סימול מ"א  14.1.1  

 המדידה מיועדת לצנרת, בידוד, חפירות וכד'. א.    

 ללא התחשבות בפחת. ב.    

של צינורות עד ספחים נכללים הן במדידה והן במחיר היחידה  ג.    

 )כולל(ושל בידוד בכל הקטרים. 6קוטר "

 ספירת יחידות, סימול יח'.  14.1.2  

 מיון זה הינו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים שסתומים וכד'. א.    

כל יחידה תכלול, במחיר היחידה פריטי עזר להתקנה כגון  ב.    

 אוגנים, רקורדים וכד'.

סימול מכלל. ההגדרה  -מורכבים, מתקנים ומערכות פריטים -מכללים  14.1.3  

 מכוונת:

 .למקבץ פריטים המשתלב למתקן או מערכת אינטגרלית אחת 

 .למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל 

  למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מערכת המשרתת פריט

 עקרי כלשהו.

 מחיר היחידה למכלל  14.1.4  

רושים, אמצעי עזר כנדרש וההרכבה "יכסה" את כל הפריטים הד   

 לאלמנט אחד שלם ומוכן לתפעול.

 יחידות המדידה  14.2 

 יחידות המדידה לצנרת  14.2.1  

)כולל(, אחודות, אוגנים ותמיכות בכל הקטרים )כולל  6כולל ספחים עד "   

ספחי שופכין ומי גשם(. במידה ויהיה צורך בתמיכות רציפות לצנרת 

 יא במחיר הצינור.פלסטיק כלולה אף ה

יחידות המדידה לשסתומים ואביזרים כוללות את כל אמצעי  א.    

 החיבור והפירוק.

עומק נמדד מתחתית הצינור  -יחידות המדידה לתאי ביקורת ב.    

 כלול במחיר התא. -הנמוך, עיבוד קרקעית ומכסים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ציפוי מגן וצביעה חיצונית נוספת מכל סוג נכללים במחיר  ג.    

 הפריט הנזקק לטיפול זה.

 

 מפרט טכני לעבודות אינסטלציה וכיבוי אש .15

 צנרת 15.1 

 סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה  15.1.1  

יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע לפי סוג הצינור ואופן    

 ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

 הצינורות  15.1.2  

כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם    

וליקוי. הצינורות יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל 

לקווים הכלליים של הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש. הנחת 

הצינורות, תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, 

ועת התפשטות תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן יאפשר תנ

 שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות.

 

 איכות הספחים   15.1.3  

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת.    

יש להימנע לחלוטין מעירוב חומרים )בעיקר מתכות(, אלא אם נדרש 

במפורש. יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן הדבר 

מוכר. הכנת ספחים באתר רק במקרים חריגים, באישור מראש של נציג 

 המזמין.

 חדירות  15.1.4  

חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים    

ני ההתקנה( מראש. השרוולים יהיו מפלדה )צינורות(, מצופים מראש )לפ

מבפנים ומבחוץ בפרוזין+ מיניום סינטטי+ צבע שמן סופי )או ציפוי 

ביטומני בהתקנה תת קרקעית(. הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. 

ס"מ מכל צד של אלמנט הבניה במצבו הסופי  2 -השרוולים יבלטו כ

 )כולל ציפוי האלמנט כגון טיח(.

בניה בזמן ביצועו. הפתחים פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט ה   

ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה  2יצוידו במסגרות עץ בעובי 

ס"מ( חדירות דרך קירות חוץ של מבנים יצוידו באטימה משוכללת  2של 

נגד חדירת מים ורטיבות, בהתאם לפרטים בתכניות, או בהעדר פרט 

 .SEAL – LINKספציפי, ע"י אוטמים דוגמת 

  



154 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עטיפת בטון  15.1.5  

במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתכניות תבוצע    

 15בתבניות, בעובי מינימלי של  200-סביב הצינורות עטיפת בטון מזוין ב

ס"מ, בעלת חתך ריבועי. בכל מקרה צנרת תחת המבנה כוללת עטיפת 

 בטון.

 רשתות הצנרת  15.1.6  

יים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, רשתות הצנרת תכלולנה ציפו   

ללא תוספת מחיר, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל 

תיקון צפויים במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר 

 יבוצעו בשתי שכבות אלא אם נדרש אחרת במפורש.

 בדיקת לחץ  15.1.7  

לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות    

שעות. צנרת שפכים  48אטמ', למשך  10תעמוד בבדיקה בלחץ של 

 מטר עמוד מים למשך שעה אחת. 3ונזקים תעמוד בבדיקה לחץ של 

 צנרת פלסטית  15.1.8  

צנרת פלסטית לאספקת מים גלויה תחת תקרות או בפירים תקבל    

נן, כך שהקווים יהיו תמיכות לפי המלצת היצרן ולפי אישור המתכ

 ישרים ככל האפשר.

 צנרת 15.2 

אביזרי צנרת )שסתומים וכדומה( יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי  א.   

או מלא כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות. לצורך טיפול, 

החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה של האביזר. למטרה זו ישמשו 

כבדים, חצאי רקורדים, אוגנים בהתאם למקרה, רקורדים קוניים 

 ואוגנים נגדיים, ספחים מאוגנים, דרסרים וכו'.

אביזרי הצנרת  יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו  ב.   

לחיבורי הצנרת הרשומים ברשימות הצנרת, האביזרים יותאמו 

לתפקידי הרשתות אותן הן משרתים ויכללו סימון הכולל נתונים אלה 

 גוף האביזר. על

חיבורי אביזרים יבוצעו )למעט מקרים בהם נדרש אחרת במפורש(  ג.   

 בהברגה. אל חוזרים יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.

 קרקעית -התקנת צנרת תת 15.3 

ס"מ נוספים  15קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של -החפירה לצנרת תת א.   

למטה מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב 

עבודה ובהתחשב בכללי הבטיחות )יחס רוחב לעומק(. במהלך החפירה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תבוצענה הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה 

 ף מעבר למדידת האורך של החפירה(.וכד' )ללא תשלום נוס

לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות  ב.   

חפירה שונות. החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות 

 הביצוע הנדרשים.

כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות  ג.   

יפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד שפכים וביוב יונחו בש

 למשנהו, ובהתאם לגבהים המסומנים בתכניות.

ס"מ. צינורות שפכים  15הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי  ד.   

וביוב יצוידו בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפי הנחת 

הנדרשות, יונח  מצע החול. לאחר הנחת הצינורות וביצוע בדיקות הלחץ

 ס"מ. 15סביב הצינורות ומעליהם דיפון וכיסוי חול, בעובי 

ס"מ  30מילוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של  ה.   

ס"מ  15תוך הרטבה והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 

לא מעל פני הקרקע הגולמיים. שתי שכבות המילוי הראשונות תהיינה ל

 אבנים.

הנחת צינורות שפכים וביוב בקרקע בלתי יציבה ו/או מילוי שאינו  ו.   

 50X 30 -מהודק כהלכה תבוצע על גבי משטח בטון "דבש" בחתך של כ

ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול כמפורט לעיל, לפני הנחת הצינור. 

אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת נציג המזמין באתר, יצויד הצינור 

 בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע, בנוסף לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר  ז.   

 ן.יסומן בתכניות כדורש עטיפת בטו

 התחברות לביוב עירוני וניקוז עירוני  15.4 

מחיר ההתחברות לביוב העירוני יכלול את פתיחת הכביש, מדרכה וכדו',   

התחברות לתא העירוני, קבלת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הדרושים 

לביצוע החיבור והפעולות הקשורות אליו לרבות תשלום ו/או פיקדון בגין הביצוע 

יות )ח. חשמל, בזק, משטרה, שיפור פני העיר וכו'(, כיסוי ותיקון כלפי הרשו

הכביש, האספלט והמדרכה והבאת החיבור למצב הדרש ע"י הרשויות ולשביעות 

 רצונם המלאה כולל קבלת אישורם לגמר הביצוע.

 התחברות לצינור מים עירוני  15.5 

כפי שמופיעים  מחיר ההתחברות כולל חיבור לצנרת עירונית, וכל האביזרים  

שיונות הדרושים לביצוע החיבור והפעלות יבתכניות, קבלת כל האישורים והר

 הדרושות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ביוב וניקוז 15.6 

HDPE" לביוב ותיעול. 6הצינורות למערכות אלו יהיו צינורות פי. וי.סי "עבה   

  

 התקנה  15.6.1  

ישרים ההתקנה תהיה מדויקת, תוך שמירת רצף השיפוע, מהלכים    

 ומניעת שקיעות.

 ביצוע תאי הביקורת  15.6.2  

תאי ביקורת יבוצעו במידות הרשומות בפרטים שבתכניות ולפי הוראות    

, התאים יהיו בנויים מיחידות טרומיות עם זיון דוגמת 1250הל"ת ות"י 

"רייכרט" או, אלטרנטיבית, מיציקת בטון מזויין באתר. התאים לביוב 

ופן זהה, למעט עיבוד קרקעית )תעלות( לתאי ביוב ולניקוז יבוצעו בא

ס"מ )הנמכת רצפה מתחתית הצינור הנמוך(  15ותחתית משקעים של 

מ' ומעלה יצוידו בשלבי יצקת ברזל  1.00לתאי ניקוז. תאים בעומק 

 להקלת כניסה ויציאה.

 מכסים לתאים  15.6.3  

 מכסים לתאים יהיו כדלקמן:   

 'ב עם טבעת ומסגרת -מכסים טיפוס ב -בשטחי גינון, אדמה וכד

 (.103.3טון לפי ת"י  5יציקה. )

 מכסי יצקת בינוניים )למדרכה(. )ת"י  -בשבילים ומדרכות

103.2.) 

 (.103.1מכסי יצקת כבדים )ת"י  -בכבישים ודרכי רכב 

 בינוניים או כבדים בהתאם למיקום  -מכסי שבכה לתאי ניקוז

 )מכסים מיצקת(.

 ה לפי קוטר ועומק התא עפ"י ת"י קוטר הפתח )הפקק( יהי

1205. 

 רשימת סווג צנרת 15.6.4  

עם  HDPEהצינורות למערכות אלו יהיו צינורות  -צנרת שפכים, דלוחין   

 מחברים ואביזרים מקוריים של היצרן.

הרכבתה  HDPE צנרת שפכין בחללי תקרות, ומתחת למבנה תהיה צנרת   

שיאפשר גישה ופירוק בעתיד. תבוצע לפי הנחיות של היצרן באופן 

הצנרת תותקן עם כל החיזוקים, התליות, הפרדה בין מתלים לצנרת 

ואפשרות ביקורת לכל חלקי הצנרת והאביזרים. כל מעבר צנרת אנכית 

 .  °45חצאי זווית  2לאופקית יעשה ע"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ארמטורות, וציוד בטיחות 15.6.5  

מעולה ומסומנים בתור כל האלמנטים המסופקים יהיו באיכות  א.    

 שכאלה ע"י היצרן )סוג(.

 .316אלמנטים מאלחלד יהיו מפלדת אלחלד  ב.    

פריטים מיצור מקומי יישאו תו תקן של מכון התקנים  ג.    

הישראלי, פריטים מיובאים יצוידו באישור מכון התקנים כפי 

 שמתחייב מן התקנים שבתוקף.

 סיווג בהמשך מפרט זה.פריטי הציוד כמפורט ברשימת  ד.    

 פריטי ציוד כיבוי אש  15.7 

  מ' קוטר  25גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומי משוריין באורך

ריסוס טיפוס "שטורץ". לגליל המתכת תנועה  -, עם מזנק סילון3/4"

אופקית סביב ציר אנכי בנוסף לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי. 

חיבור גמיש ולפניו יותקן שסתום סגירה כדורי חיבור ההזנה לתוף יהיה 

 .1קוטר "

 " (.2ברז זווית עם חצי מצמדת "שטורץ". נושא תו תקן )ברז שריפה 

  30ארון פח צבוע X 80 X 130 .ס"מ 

  20ובאורך  2ק"ג, צינור מאריג ניילון בקוטר " 6שני מטפי אבקה יבשה 

 מחיר העמדה(.. )ב2, כולל מצמדות שטורץ "2מ' ומזנק סילון ריסוס "

  כל הפריטים תואמים לתקנים הישראליים, לדרישות הג"א ורשויות

 הכיבוי.

 ברזי שריפה חיצוניים וברזי הסנקה

ברזים מאושרים ע"י מכון התקנים ורשויות הכיבוי, בשני דגמים טיפוסיים, ברז 

, דוגמת תוצרת "רפאל" או "פומס".  4/ " 3/ " 4, וברז משולב "3בודד בקוטר "

וצא יצויד במצמדת "שטורץ" מתאימה. ברזי השריפה יותקנו בגובה )קצה כל מ

ס"מ מעל פני הקרקע. זקף החיבור לברז יצויד באביזר שבירה  70עליון( של 

 ס"מ מעל פני הקרקע.  20 -. גובה החיבור ב4בקוטר "

 משאבות 15.8 

 הגברת לחץ לברזים  15.8.1  

 3משאבות הגברת לחץ לברזי כיבוי אש היא מערכת קומפלט של    

 LOWARAמשאבות )אחת רזרבה( מותקנות על בסיס משותף תוצרת 

מ' עומד מים כ"א כולל לוח הפעלה  50מ"ק/שעה בלחץ  15לספיקה של 

וכל הפיקוד הדרוש להפעלה אוטומטית בירידת הלחץ במערכת או ידני 

 מלוח התרעות כ"א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 משאבות לסילוק מי ביוב 15.8.2  

 13לספיקה של  LOWARAמשאבות טבולות תוצרת  2מערכת של    

מ"מ כ"א,  65מ' עומד מים, עם מעבר חופשי של  25מ"ק/שעה בלחץ של 

 מצופים חשמליים להפעלת משאבות בתור או ביחד. 4-כולל לוח חשמל ו

 משאבות לסילוק מי ניקוז  15.8.3  

מ"ק/שעה  10לספיקה של  LOWARAת משאבות תוצר 2מערכת של    

מצופים חשמליים  4-מ' עומד מים כ"א כולל לוח חשמל ו 25ובלחץ של 

 להפעלת המשאבות בתור או ביחד.

 לוחות חשמל 15.9 

 כללי  15.9.1  

לוחות החשמל יכללו את חיבורם של האלמנטים החשמליים הקושרים    

נתן ע"י אחרים ועד לעבודה זו הן לכוח והן לפיקוד מנקודת הזנה שתי

פריט הציוד האחרון. לוח החשמל חייב לקבל את אישור מתכנן 

התברואה ואת אישור מתכנן החשמל של הבנין. תוצרת אביזרי הלוח 

תהיה זהה לאביזרים בהם בנויים כל לוחות החשמל של הבנין. כל לוח 

חייב להיות מצויד בשני פסי צבירה ובקונטקטור על האלמנטים הבלתי 

יים כל לוח יכלול מנורות לפזות, יציאות לאמפרמטר לכל פזה, חיונ

מנורות פעולה תקלה לכל אביזר חשמלי ומנורות אתראה נוספות 

בהתאם למפורט לעיל. החווט בין הלוח לאביזרי הציוד השונים יעשה 

ע"י קבלן עבודה זו, בהתאם לכל כללי המקצוע, באישור חברת החשמל 

 והמתכננים.

 חשמל לוחות 15.9.2  

הקבלן יספק וירכיב לוחות חשמל להפעלה אוטומטית מלאה והפעלת יד    

של המתקנים בחדרי המכונות והחיצוניים. בניית כל לוח וביקורת 

תכניות יהיו לפי דרישת המזמין או בא כוחו. כל לוח יכלול את המתנעים 

המפורט בפירוט לוחות חשמל, המפסיקים, אביזרי עזר, מנורות 

כל בהתאם לנדרש בהמשך המפרט ובסכימות לאחר הפסקת ה -ביקורת

חשמל חיצונית וחידושה, תפעל המערכת מחדש באופן אוטומטי. כל לוח 

 יכלול מערכת נורות סימון כדלקמן:

 הפזות הראשיות. 3נורות עבור  א.    

נורות ירוקות לציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת, נורה  ב.    

 לכל מנוע.

נורות אדומות לציון הפרעות במערכת כגון: עומס יתר בפעולות  ג.    

 על מנוע שמתנע מורכב על הלוח, נורה לכל מנוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זרם ליד מנוע תפעל המנורה  ד.    

 הירוקה רק כאשר המנתק סגור.

 הלוח יצויד במפסק זרם ראשי. ה.    

מתוצרת מאושרת מטיפוס כל מפסיקי העזר והפיקוד יהיו  ו.    

 מסתובב או טוגל בהתאם לצורך.

מכשירי המדידה יכללו: וולטמטר כללי עם בורר. מכשירי  ז.    

 96המדידה יהיו עם לוח קריאה מרובע במידות מינימום של 

 מ"מ כדוגמת תוצרת "ארדו".

ממסר משולב נגד חוסר פאזה, היפוך פאזה ושינוי במתח של  ח.    

 אוטומטי ועם נורת בקרה על פני הלוח.+ עם ריסט  15%

 לחצנים לניסוי נורות. ט.    

זוגות מגעים יבשים נפרדים ליציאת פעמון ונורת תקלה  2 י.    

 ראשית מחוץ לחדר מכונות. יא.

ממסר ריכוז תקלות עם אפשרות העברת אינדיקציה ללוח  יא.    

 בקרה מרכזי.

 אמפר. 15בית תקע חד פאזי,  יב.    

 

 

 מתנעים ומפסקים 15.9.3  

כל המתנעים ללא יוצא מהכלל יהיו מתוצרת המשובחת ביותר.    

המתנעים יכללו, כל אחד, את כל החלקים, האביזרים ומגעי העזר, 

הדרושים כדי להיות מכשיר מושלם עבור המנוע או חלק הציוד אותו 

 הוא משמש.

ו נראה מנועים הממוקמים מחוץ לחדרי המכונות ובכל מקום שאינ   

ממקום ההתנעה, יצוידו כל אחד במפסיק זרם נוסף ליד המנוע. לפני 

הזמנת המתנעים והמפסקים על הקבלן להגיש רשימה ובה פירוט מלא 

על גודל, סוג, תוצרת, סוג ותחום ההגנות וכו'. הזכות בידי המזמין 

 לדרוש את החלפת תוצרת המתנעים והמפסיקים.

 מנועים 15.9.4  

הקבלן יספק וירכיב מנועי חשמל עבור כל ציוד המונע חשמלית והנכלל    

בתחום עבודתו. המנועים יהיו מסדר גודל והפסק מתאים לביצוע 

התפקיד המיועד להם, ויבחרו לפעולה רציפה בעומס. המנועים יהיו 

, בעלי ליפוף  IP-55 981מטיפוס סגור לחלוטין עם דרגת הגנה לפי ת"י 

 מעלות צלסיוס. 50יתאים לטמפ' סביבה של  . המנועFמטיפוס 

 התראות על פעולת משאבות -לוח חשמל 15.9.5  

 יותקן במשרד וירכז את כל ההתראות הקשורות לפעילות המשאבות.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לוח משאבות הגברת לחץ 15.9.6  

 בחדר משאבות -5יותקן במפלס    

 יסודות 15.10 

 כללי 15.10.1  

ציוד וכן עבור  -מושלמים עבור חדר המכונות הקבלן יגיש שרטוטי עבודה   

היסודות הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד וכנדרש במפרט 

 זה ובתכניות המצורפות.

קבלן הבנין יבצע את היסודות בהתאם לתכניות הקבלן אשר אושרו על    

ידי היועץ, הפקח והמהנדס הקונסטרוקציה, אך ביצוע זה יעשה תחת 

אחריותו של הקבלן. הגשת תכניות העבודה של היסודות  השגחתו ועל

תוגש על ידי הקבלן לאישור היועץ תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה של 

 העבודה.

 יסודות 15.10.2  

כל הציוד המשמש את מתקני המערכת יוצב על גבי יסודות מבטון מזוין,    

העשויים  או כפי שמצוין בתכניות. אספקה, בניה וגמר של כל היסודות

 INERTIAמבטון מזוין המשמשים להגבהה, תמיכה ומסות האינרציה )

BLOCKS הנתמכים ע"י בולמי רעידות קפיציים, יבוצעו ע"י קבלן )

הבניה, לפני הנחיות של קבלן המערכות. ציפוי הגמר של היסודות, 

המעקות, התמיכות ומסות האינרציה הנ"ל יהיה בטיח צמנט מעורב עם 

 פיגמנט.

 בולמי רעידות 15.10.3  

, מנועים, מסות ON-LINEכל אלמנטי הציוד כגון: משאבות שאינן    

יוצבו על בולמי רעידות. בולמי הרעידות יהיו מתוצרת  -אינרטיות וכו'

V.M.  ארה"ב, טיפוס C  או שווה ערך מאושר, אלא אם כן צוין  אחרות ,

 במפורש על גבי התכניות.

 

  



161 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 צנרתרשימת סווג  15.10.4  

 הערות חבורים ספחים סוג הצינור יעוד

רשתות מים תת 

קרקעיות 

ורשתות מים 

 4מעל קוטר "

צינור פלדה שחור 

, עובי 530לפי ת"י 

 32/5דופן "

SCH40 

ריתוך  פלדה

חשמלי. 

שימוש 

במשחת 

 סיליפוס

. צפוי פנימי של בטון 1

 קולויאדלי.

 -. צפוי חיצוני חרושתי2

 -עטיפת בטון לצנרת תת

 P.V.Cקרקעית, צפוי 

 לצנרת בבנין.

רשתות מים עד 

כולל.  4קוטר "

 במבנה או גלויה

צינורות סקדיול 

מגולוון ללא  40

 A120תפר 

ASTM-B88   

יצקת 

חשילה 

816.4 

ANSI 

816.1 

ANSI  

הברגה  2עד "

 4" מעל

ריתוך 

 חשמלי

יש לבצע הפרדה בין 

מתכות כאמור בצנרת 

נחושת. ריתוך צנרת 

מגולבנת יעשה 

 באלקטרודות ייעודיות.

צנרת זעירה 

 לחלוקת מים

אביזרים  SPצינורות 

מיוחדים 

לצינורות 

SP 

מחברי לחץ 

עם אביזרי 

קצה 

 תואמים

 

קווי דלוחין 

 כללי

HDPE )אביזרים  )גבריט

HDPE 

מיצרן 

 הצינורות

 התקנה לפי הוראות היצרן ריתוך

קווי שפכים 

תחת מבנה 

ובתקרות 

 כפולות 

HDPE  )אביזרים  )גבריט

HDPE 

מיצרן 

 הצינורות

עם עטיפת בטון מזוין לפי  ריתוך

 המסומן בתכניות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אביזרי צנרת 15.10.5

 שסתומי ויסות אל חוזרים מסננים שסתומים יעוד

 3עד קוטר " - רשתות מים

ברזים כדורים 

"שגיב" עם 

 רקורד.

 3מקוטר " -

 B -3"רפאל" דגם 

תמסורת חלזונית 

או שווה ערך 

 מאושר.

KIM 

ARMSTRONG 

מיציקת פלדה 

עם רשת אלחלד 

, או שווה 1/16"

 ערך מאושר

GESTRA 

DISCO RK 

כולל  41/44

זוג אוגנים, 

או שווה 

 ערך מאושר

 

 

 

 רשימת אביזרי עזר לצנרת 15.10.6  

 נתונים, הערות דגם יצרן 

רשתות מיציקת ברזל כולל 

 ס"מ  30מסגרת לתעלות רוחב 

  ירדן וולפמן

תחום מדידה בהתאם למקום  -           מדי תע"ש מד לחץ

ההתקנה. חבור באמצעות 

"ספון" ושסתום רב מצבי. חוגה 

 לציוד. 3" -4לצנרת " 2בקוטר "

או שווה  L&G ברזי ניתוק חשמליים

 ערך מאושר

 מפעילברז פרפר ממונע כולל  

-B-750 "ברמד" שסתום מילוי מאגר מים

66 

"4 

 כולל צינור השואה ומצופים

 BRAUKMAN ברזי אוויר אוטומטים

 או שווה ערך

AE22 כולל ברז סגירה 

  S-FLEX מחברים גמישים למשאבות

 או שווה ערך

 מתאים לטמפרטורות עבודה 

או  DALMER קופסת ניקוז גגות

HARMER 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אש אוטומטית עם מתזים -עבור מערכת כיבוי מפרט טכני .16

 כללי  16.1 

מכרז זה מטפל בהתקנת מערכת מתזים )ספרינקלרים( הקבלן יספק, יתקין   

בשטחי המבנה  (sprinklersויחבר מערכת מושלמת לכיבוי אש בעזרת מתזים )

 כמפורט בתוכניות על כל חלקיה ואביזריה.

התכניות, הנחיות רשויות הכבוי ומהנדס המערכת תבוצע לפי המפרטים ,   

. המערכת תהיה מסוג רטוב 1596ותקן ישראלי   NFPA-13הבטיחות וכן לפי תקן 

(Wet pipe system.) 

הקבלן מחויב במסגרת עבודתו וללא תשלום נוסף , להזמין בדיקת מכון התקנים   

להתקנה בלבד ולבצע אתת כל הנדרש עד הבאת אישורם בכתב לביצוע  –

 מערכת.ה

 המערכת  16.2 

המערכת תותקן בכל השטחים המפורטים בתוכניות ותתאים לרמת הסיכון כפי   

 שרשום בתכניות.

 חלקי המערכת  16.3 

 ראשי מתזים  16.3.1  

וכן טמפ' UL-ו  FMראשי המתזים יהיו ויישאו עליהם אישור מוטבע של   

 הפתיחה.

  .דגם המתזים באזורים השונים יהיה בהתאם למפורט בהמשך

בכל מקרה יתאימו הדגמים בתכונות)קוטר נחיר , מקדם ספיקה 

וכדומה(, בשטח ההגנה ובטמפ' הפתיחה לרמת הסיכון באזור 

 .NFPA -13-ההתקנה כמפורט ב

 .המתזים יהיו מתאימים לדרגת סיכון עם תגובה מהירה 

 צנרת  16.3.2  

  1מגולבן בקוטר " 40למערכת מתזים תהיה מפלדה  סקדיול צנרת    

 .4ועד קוטר" 1מעל קוטר " 10וסקדיול 

הצנרת תגיע צבועה חרושתית בצבע אדום. מחיר הצבע כולל במחיר    

 הצנרת לרבות תיקונים והשלמות, ככל שידרשו לאחר ההתקנה.

 חיבורי הצנרת יהיו כמתואר: .א

 " הברגה לפי תקן יעשו החבורים ב  1לצנרת בקוטר

ASME/ANSI  .או בריתוך 

איטום ההברגות יעשה בפשתן וצבע יסוד צינקכרומט.  

שיירי הפשתן יוסרו במלואם. יש לנקות באופן מושלם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

את שיירי החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני של הצינור. 

 יש לתקן צבע בחיבורים לאחר ריתוכים.

 "ים יעשו החיבורים ע"י אביזר 4ועד" 1בקטרים מעל

QUICK COUP. 

 בדיקת צנרת .ב

 13.8לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלחץ     

נפילת לחץ וקבלת  –שעות עד למצב של אי  2אטמוספרות למשך 

 אישור המפקח.

 שטיפת צנרת .ג

לאחר ההרכבה ולפני חיבורה למערכת מדידה תישטף הצנרת  

באופן יסודי להוצאת כל הלכלוך בכמות ובמהירות מים 

מטר/ שניה.  3-ובכל מקרה לא תקטן מ NFPAהנדרשת ע"י 

הקבלן אחראי לחיבור המים לצורך השטיפה ולניקוזם אל מחוץ 

 לאזור ההתקנה למערכות ניקוז הסביבה.

 תלית צנרת .ד

. אביזרי NFPA – 13-ב 2.6הצנרת תתבצע עפ"י פרק תליות     

" או שווה ערך מאושר TOLCOהתלייה יהיו כדוגמת תוצרת "

 ובכל מקרה יוגשו אביזרי התלייה לאישור המתכנן לפני הביצוע.

 מרחקי התלייה המקסימליים המותרים יהיו כמתואר:

      6     4      3    2-1/2     2     1-1/2    1-1/4       1      קוטר הקו

8 

   4.5   4.5   4.5     4.5     4.5     4.5   4.5  3.6     3.6    צנור פלדה

כן תמצא בנוסף לנ"ל תליה משני צידי כל מחבר במרחק  -כמו    

 ס"מ. 30שלא יעלה על 

ס"מ תתימך. סוג התמיכה  40הסתעפות למתז באורך העולה על     

 ימנע תנועת צנרת עקב הפעלת המתז.

 צביעת צנרת .ה

הצנרת תהיה צבועה חרושתית בצבע אדום. השלמות ותיקונים     

יצבעו בצבע יסוד מאושר בשתי שכבות כדוגמת "ווש פרימר" 

של "טמבור" וצבע גמר סופי )גוון סופי זהה לגוון המערכת 

"סופרלק" של "טמבור" או המרכזית( בשתי שכבות כדוגמת 

 שווה ערך מאושר.

 פרטי התקנה .ו

פרטי ההתקנה יבוצעו בהתאם לתכניות ובהתאמה לדרישות     

 .NFPA -13 –המוצגות בתקנות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תיעשה הקפדה יתרה על הפרטים הבאים:

  לא לעלות על המרחק המכסימלי בין המתזים בהתאם

 לרמת הסיכון הרשומה בתכנית 

  13  -ואופקי בהתאם למרחק מכשול אנכי NFPA 

  מ"מ מתקרה חלקה ולפי  305-25מיקום המתז במרחק

 . )למעט באזורי תקרה אקסוטית(.NFPA -13הנחיות 

 תוספת מכוונים במקרה שמרחק בין המתזים קטן מ- 

 מ'. 1.8

 " עם ברז  2צינור לבדיקת מערכת התראה וניקוז בקוטר

מאושר כמתואר בתוכניות להורקה ובדיקה תוצרת 

SHURE-TEST 

  אישור המערכת והשלמת הביצוע 16.3.3  

 הקבלן יקבל אישור להשלמת הביצוע רק לאחר שסיים:   

הבאת דו"ח בדיקת מכון התקנים מאושר וחתום ללא כל הערות  .א

 לתיקון.

 החתמת טופס אישור בדיקות )רצ"ב( עבור המערכת. ב. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 טופס לאישור בדיקות

 ________________. החברה המבצעת: 1

 . מהנדס אחראי מטעם החברה המבצעת _________________2

 . חתימת המהנדס _____________________3

 . תיאור המערכת הנבדקת ___________________4

 סוג הספרינקלרים:

 טמפ' פתיחה מקדם ספיקה קוטר נחיר שנת יצור דגם יצרן

      

      

      

      

      

 

 סוג צינור _________________. 5

 . סוג אביזרים __________________6

 . שסתום אלחוזר / אזעקה:7

 מקסימום זמן נמדד עד התראה דגם יצרן

 מכנית                                            חשמלית                                           

   

   

 

 . בדיקת לחץ:8

  אטמ'(: ______________ 13.6)לפחות לחץ בדיקה 

  שעות(: _______________ 2משך הבדיקה )לפחות 

 _____________ :אישור הפיקוח לביצוע הבדיקה 

 : _______ NFPA – 13. אישור הפיקוח לביצוע שטיפת צנרת עפ"י  הנחיות 9

 . נמסר תיק מסירה, הוראות הפעלה ותוכניות עדות כנדרש: __________10

 _____________________________ . הערות: 11

  ___________________________ 

 

 . מאשר קבלה סופית למערכת ותחילת תקופת אחריות:12
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אביזרי מערכת המתזים  16.4 

 כללי 16.4.1  

 .NFPAכמוגדר בתקני  FM/ULכל האביזרים יהיו מאושרים    

 שסתומים 16.4.2  

 ראשייםשסתומי ניתוק  .א

הן בחדר המכונות במערכת המרכזית והן בראש מערכת     

כמפורט בסכמות ובתכניות, יהיו שסתומי "שער" 

 השסתומים כוללים במחירם  O.S. & Y   אינדוקטיביים מסוג

)בכל הגדלים( אינדיקציה חשמלית למצב השסתום ע"י בקר 

להתקנה על הברז  OSYSU -2דגם  "GEM"חשמלי, כדוגמת 

 לקוטר הברז ועפ"י הנחיות היצרן.בהתאם 

 שסתומי ניתוק קומתיים .ב

 HEP 7700 ,PSIדגם  "GEM"יהיו ברזי פרפר כדוגמת     

לרבות אינדיקציה למצב הברז הן ויזואלית  FM/ULמאושרים 

 והן חשמלית לרבות חיווט.

 ראש מערכת .ג

דגם  "GEM"בראש מערכת יהיה אל חוזר / אזעקה כדוגמת     

F200 :הכולל 

  פעמון אזעקת מים הידראולי(WATER MOTOR 

ALARM.) 

  התרעה חשמלית(PRESSURE ALARM SWITCH.) 

  תא השהיה(RETARD CHAMBER.) 

האל חוזר יכלול את כל האביזרים האינטגרלים )מדי לחץ,     

 שסתומי ניתוק, ניקוז כללי וכן ניקוז מפעמון האזעקה וכדו'(.

 רגש זרימה קומתי .ד

ומותאם  VSR-Fדגם  "POTTER"יהיה כדוגמת תוצרת  

 לקוטר הצינור לרבות חיווט חשמלי.

 שסתום בדיקה וניקוז קומתי .ה

 "SHURETEST"כמפורט בתכניות ובסכמות יהיה כדוגמת     

 ויכלול במחירו:

 שסתום עם חריר (ORIFICE.) 

 .שסתום ניתוק 

 .)מד לחץ )על קו ההזנה לקומה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המצוין אחרת בתכניות.המכלול יהיה בקוטר     

 )בנוסף ללוח הראשי( ALARM PANELלוח אתראות מרחוק  ו.    

ידי המזמין, -מותקן במרכז הבקרה או במקום שייקבע על    

 לרבות חיווט וכולל:

 אספקת מתח. . 1    

 ברזים סגורים/פתוחים . 2    

 מתזים בפעולה באזור מסוים . 3    

 עירונית נפילת לחץ במערכת מים . 4    

 מד לחץ )כללי( 16.4.3  

אפק" במילוי -כדוגמת תוצרת "מגו 3.5מדי הלחץ יהיו בקוטר מינימלי "   

אפק -" וברז תלת דרכי "מגו52אפק -גליצרין לרבות צמצם מתאים "מגו

74." 

 מתזים 16.4.4  

)מוסתר( באזור תקרות כפולות או  "RECESSED"מתז מסוג   -   

PENDENT  באזור ללא תקרה כפולה אוSIDEWALL ,NPT- 

 K=5.6ומקדם  CENTRALתוצרת  F °135לטמפ'  1/2"

 ועם תגובה מהירה. OH -ו LHבאזורים 

 EC-TY-FRLדגם  SIDEWALLמתז כיסוי רחב תגובה מהירה   -   

  HAZARD LIGHTלאזורים של סיכון  CENTRAL K=8של 

של  ELO SW 20דגם   SIDEWALLמתז כיסוי רחב   -   

CENTRAL k=11.2   עבור חנויות בסיכוןOH. 

 משאבת מתזים  16.4.5  

ובלחץ  GPM 500לספיקה של  PATTERSONמשאבה חשמלית תוצרת    

 TRANSFER SWITCH -כולל לוח חשמל ו PSI 92של 

 (JOCKEYמשאבת שמירת לחץ )  16.4.6  

 100ובלחץ    GPM 4לספיקה של  LOWARAמשאבה חשמלית תוצרת    

PSI .כולל לוח חשמל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות חשמל – 08פרק 

 

 תנאים כלליים מיוחדים

 מוקדמות 

חניון ומרכז אנרגיה מע"ר עבודות חשמל ומתח נמוך הצעת מחיר / חוזה זה מתיחס לביצוע 

 מודיעין

 

 תיאור העבודה של מכרז/חוזה זה     00.01

 העבודות הבאותהעבודות של מכרז/חוזה זה כוללות בין היתר את  

 בצוע מערכת תאורה. –00.01.1 

 בצוע מערכת שקעים . –00.01.2 

 בצוע מערכת חשמל למפוחי עשן – 00.01.3 

 בצוע מערכת חשמל מתח גבוה   – 00.01.4 

 בצוע מערכת בקרת חניון.  – 00.01.5   

 בצוע לוחות חשמל –00.01.6 

 בצוע מערכת כריזת חרום . –00.01.7 

בצוע מערכת גילוי אש ועשן + כיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל + כיבוי  –00.01.8 

 אוטומטי בגז בחדר גנרטור ומרכז אנרגיה  

חברת חשמל מתח גבוה, העברת בקורת מהנדס בודק לחשמל  העברת בקורת  -00.01.9 

 מתח נמוך.

 העברת בקורת מכון התקנים הישראלי למערכת גילוי אש ועשן    – 00.01.10 

 

 

 קבלן חשמל  -תנאים חוזיים  .1

 .ISO9000תעודת הסמכה לתקן איכות  .א

 מהנדס. -בעל רישיון חשמלאי מנהל העבודה בשטח יהיה לפחות  .ב

 

 כללי . 2

הסעיפים להלן מהווים השלמה ו/או תיקון לסעיפים דומים במפרט הכללי שמספריהם  

 חסות הינה כוללת. ימצויינים בסוגריים, כאשר לא מופיע מספר בסוגריים, ההתי

 

 המפרט .3

תנאים  - 00המפרט הטכני בהצעה זו מתייחס למפרט הכללי לעבודות בניה לרבות פרק  

, המתיחס לעבודות חשמל שיצא בהוצאת 2015משנת  08, פרק מוקדמות -כללים 

הוועדה הממשלתית הבינמשרדית, ובנוסף למפרט כללי הנ"ל משמשים הסעיפים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בלתי נפרד מהצעת מחיר זה, ובכל מקום שתמצא סתירה כל המובאים בהמשך, כחלק 

שהיא בין המפרט הכללי לסעיפים כתב הכמויות ואין להתחשב בסעיפים הסותרים 

 שבמפרט הכללי. 

 עבודות שלגביהן יש דרישות, תקנות כללים וכד' של רשות מוסמכת כגון:  

וצענה לדרישות, חברת חשמל, בזק תקנים ישראלים, דרישות חוק החשמל  וכד' תב 

 תקנות  אלו. 

 

 יחידות מידה  .4

 להלן יחידות המידה וקיצוריהן במסמכי מכרז/חוזה:  

 מטר ארוך, מטרים, מטר עומק.  -מ"א  

 יחידות.  -יח'  

 קומפלטים, מוצרים מושלמים.  -קומ'  

 ".08" -נקודה קומפלט כמוגדר ב -נק'  

 

 תיאום וביצוע  .5

 כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם המפקח בשטח.  

אין להתחיל את העבודה לא תיאום מוקדם עימו. כל שלב ושלב בביצוע העבודה יתואם  

 איתו וזאת כדי למנוע הפרעה לשאר קבלני המשנה. 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות מלאים בזמן העבודה ובאתר הבניה. כל נזק ו/או  

 או לרכוש תהייה באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל.פגיעה בבני אדם ו/

 

 מהלך הביצוע .6

על הקבלן לתאם את כל עבודותיו בבנין מראש עם המזמין באמצעות המפקח של  

המזמין.  כמו כן מתחייב הקבלן להעמיד כל צוות וכמות אנשים שידרשו על ידי המפקח 

 . ברציפות או לא ברציפותולבצע את העבודה 

, ולהשאיר את השטח נקי מכל פסולת. כמו עבודתובכל יום על הקבלן לפנות כל שאריות  

 כן ידוע לקבלן כי העבודה תתבצע בשלבים בהתאם לדרישות המפקח.

 

 בדיקה סופית של מתקן החשמל  .7

שיוזמן   ביקורת  חוברת חשמל ומהנדס בודק לחשמלגמר העבודה יהיה לאחר העברת  

 ועל חשבונו ואישור גמר העבודה ע"י המזמין והמתכנן. על ידי קבלן החשמל 

 

  טיב הביצוע .8

המתקן יבוצע לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בו אך ורק פועלים מקצועיים  

מעולים. המהנדס והמפקח יהיו רשאים לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש את 

 השיפורים במקרה שימצאו ליקויים בטיב הביצוע. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תוכניות .9

 למכרז / חוזה זה התוכניות הינן למכרז בלבד ואינן מהוות תוכניות לבצוע.  

 

  עבודות מיוחדות .10

, על או בכתב כמויותבמקרה של תוספות או עבודות שלא נכללו בתוכניות ובמפרט  

 הקבלן להציע מחיר מראש ולקבל עליהן אישור המפקח לפני ביצוע העבודה. 

  והציודטיב החומרים  .11

כל החומרים והציוד שישתמשו בהם בביצוע המתקן יהיו חדשים מסוג מעולה  

  המתכנן ו/או הזמין ומטיפוס מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי מאושרים על ידי

צויין בכתב הכמויות או בתוכניות שם יצרן החומרים או הציוד, על הקבלן להשתמש   

דרש בלבד וזאת מטעמים של אחידות ציוד, לגבי הפריט הנזכר בתוצרת של היצרן הנ

מלאי לחלפים וכו', אלא אם כן יקבל אישור בכתב מהמפקח או מהמתכנן לשימוש 

 בחומרים או בציוד של יצרן אחר. 

 

 יומן עבודה  .12

 הקבלן ינהל יומן עבודה בו תרשם התקדמות יומית והוראות לשינויים.  

מן. המתכנן רשאי לעיין מדי פעם ביומן בכל יום בסוף הדף היומי ביו המפקח יחתום

 העבודה לבדיקתו. 

 

  ברגים וקונסטרוקציות ברזל .13

כל הברגים, האומים והדיסקיות השונים וכן קונסטרוקציות הברזל המותקנים  

באביזרים במסגרת עבודה זו יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום פרט לברגי פח שיהיו 

 תאושר.  מאלומיניום וזאת במידה והתקנתם

 

  חיזוק והגנה על צנורות וכבלים  .14

חיזוק משותף לצנורות וכבלים סמוכים זה לזה לא יבוצע מפס נקוב כי אם מפרופיל  

. הגנת צינורות וכבלים תבוצע 080112מגולבן בניגוד לאמור בסעיף  20/20נקוב במידות 

 עם ידיות הרמה מצופות בניקל.  080113על ידי פח מגולבן בניגוד לאמור כבסעיף 

 . תעלותכבלים אוריגינליים של יצרן ה בתעלות פי. וי. סי יותקנו חיזוקי 

 

  מהלך קוים .15

כל הקוים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים  

שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו לא יהיו 

 מאולתרים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כבלים ומוליכים לחשמל .16

 . N2XYפרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס  

 

 סולמות כבלים .17

 ק"ג למ"א. 50סולמות הכבלים והמתלים עבורם יבנו לנשיאת כבלים במשקל כולל של  

לסולמות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לאורך  

 נים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. קירות ותליות מהתקרה וע"י מוטות הברגה מגולב

 

 

 

 תעלות רשת לכבלים .18

תעלות רשת לכבילים יהיו מגולבנים בטבילה באבץ חם מבוצעים לפי סטנדרט אטקה  

 מ"מ. הגילוון יבוצע רק לאחר ביצוע הריתוכים.  6.5או נילי מחוטי רשת בקוטר 

פניות ושינוי מפלס  בתעלות יבוצעו בדירוג בלבד ואילו הקטעים יחוברו ממחברים  

 אוריגינליים. 

לתעלות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת כשהם מותקנים לאורך  

קירות ותליות מהמתקרה ועל ידי מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק 

 מטר.  1ירביים של מהקירות. התמיכות יותקנו במרווחים מ

 

 תעלות כבלים מפי. וי. סי  .19

מ"מ לפחות מבוצעות לפי סטנדרט "נובה פלסט"  3התעלות תהיינה בעלות עובי דופן של  

 עם מכסה קפיצי. 

 כל הפניות ושינויי מפלס יהיו "בגירונג". בקצוות יש לבצע פלנשים סופיים.  

מ"מ מגולבן  20ס"מ פס נקוב  40בתעלות המותקנות אנכית או על צידן, יש לבצע כל  

ס"מ מרווח עד לדופן העליונה וזאת למניעת נפילת כבלים  4עם  Uמכופף בצורת 

 מהתעלה החוצה. 

 התעלות תבוצענה מחומר כבה מאליו.  

ת תהיינה כל תעלה תכלול הכנה למחיצה פנימית אוריגינלית וכל הפינות והסופיו 

 אורגינליות של יצרן תעלות הכבלים.

 

 מגשי כבלי חשמל מפח  .20

המגשים יהיו מתוצרת "לירד" עפ פרפילי חיזוק, ויהיו לפי סטנדרט היצרן עם חירוץ  

 50וחריצי אוורור. התעלות תהיינה מצופות בגיליון אבץ חום בפנים ובחוץ בעובי של 

 מיקרון לפחות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 90 -מעלות לכל היותר ולא ב 45ויי המפלסים יהיו בדירוג של כל הפניות, הזויות ושינ 

 מעלות בשום מקרה, ויבוצעו בגירונג. 

 בקטעים אנכיים תותקנה למכסי התעלות ידיות לנשיאה מניקל.  

 40נקובים כל  Zבמקומות שהמגשים יותקנו על צידן ואנכית, יותקנו בתוכן פורפילי  

 ס"מ לחיזוק הכבילים בפני נפילה. 

 למגשים אלו יותקנו מחברים פנימיים וכן פלנשים בקצוות. 

 כל התעלות תצויידנה במכסים מכופפים פעמיים.  

בכל התעלות שתותקנה בחללי תקרות אקוסטיות ובפרוזדורים יבוצעו בדפנותיהם  

 3ס"מ זה מזה וברוחב של  30חריצים אובליים לכל הגובה משני הצדדים במרחקים של 

 שר יציאת כבלים וצנרת מדפנותיהן לתוך החדרים ולחלל התקרה. ס"מ כ"א וזאת לאפ

אאוט" לשימוש  -החריצים לא יהיו פתוחים מלכתחילה אלא יהיו סגורים על ידי "נוק 

 עתידי. 

 

 קופסאות הסתעפות .21

במקומות בהם תותקנה תקרות אקוסטיות שאינן פריקות, לא יותקנו קופסאות  

הסתעפות בחלל התקרה אלא אם כן הן צמודות לגופי התאורה מעליהם עם פתח 

הקופסאות תותקנה בקירות למטה מתאים בגופים עצמם ללא צורך בפירוק התקרה. 

 . מתחתית קו התקרה

 

הקופסאות יהיו מדגם פלסטיק משוריין ובתוכן יותקנו מהדקים קפיציים על מסילה.  

כמות המהדקים בקופסאות יהיה מתאים למספר הגידים בהתחשב שבכל צד של 

 המהדק יהיה רק גיד אחד והגישורים יהיו פנימיים. 

 

 פתחים ומעברים .22

ם ו/או תעלות וסולמות פתחים ומעברים בקירות ו/או בתקרות עבור צנרת ו/או כבלי 

כבלים, כלולים במחירי היחידה של אותם אביזרים ועל הקבלן לדאוג לביצועם במסגרת 

 עבודתו בבנין. ביצוע הפתחים גם עיבוד שולי הפתחים ותיקוני טיח וצבע.

 

  אטימת פתחים  .23

אטימת פתחים הקירות ו/או בתקרות עבור תשתיות חשמל ותקשורת תבוצע בחומרי  

סייף" או שווה ערך מאושר -עמידי אש כדוגמת "פליימסטיק" או "פירו אטימה

מבוצעים בריכוז ובכמות הדרושים לפתחים אלו. סיווג גודל האטימות יעשה לפי 

 קבוצות גודל הפתחים וכוללת גם תבניות דרושות על פי היצרן וכד'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אספקת גופי תאורה .24

 ולבעלי, לאדם מכסימלית בריאותית בטיחות לאפשר כדי, הינם והדרישות הנתונים 

, ויוצרים מתכננים שאנו לסביבה איכותית ביולוגית-פוטו היחסות מתן י"וע, החיים

 .יותר ובריאה טובה אדריכלית חיים איכות ליצירת

 מאחראיות נפרד בלתי חלק המהווים, מטה הנתונים את יסודי באופן לקרוא אבקשך 

 .זה איכותי לפרויקט המחיר והצעת המפרט המחיר והצעת המפרט למילוי הספק

, גבוהה בסטנדרט איכותיים לד בטכנולוגיית ת"ג יסופקו:  תאורה גופי אספקת כללי

 כולל, אחרת אפשרות וכל תקרה ואו לקיר חיבור, תליה, להשקעה העזר אביזרי כל כולל

 . קומפלט הכול, הלקוח במחסן וסידור, פריקה הובלה

 תקנים: כולל, החשמל ומהנדס, האדריכלים, התאורה מתכנן בדרישות עמידה

 . הכמויות ובכתב זה במפרט המפורט פ"וע, במלואו החשמל וחוק, ואירופאים ישראלים

 המותאמת באיכות להיות נדרשים ת"ג, הים ליד הינו הפרויקט :ימית לסביבה עמידות

, קוריוזית לסביבה לעמידות בתנור כפולה צביעה, IP65 למים אמידות דרגת, זו לסביבה

, ורוחות קיצוניות בטמפרטורות עמידה יכולת, קוריוזיות ימית לסביבה גבוהה עמידות

 .   שנים 3 -ל אחריות. וזעזועים טרמי בשוק עמידה

 כפולה בצביעה כן גם יהיו( מסדרונות) פתוחים חצי ציבוריים באזורים תאורה גופי

 IP44 למים אטימות ובדרגת

 זו בהקדמה המתבקש של מלא מילוי: כולל, במלואו הכמויות כתב את למלא יש

 .במלואם אלו בדרישות לעמוד הספק של הינה אחריות. במלואה

  כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ מוצאם

 ואישור של מכון התקנים הישראלי.

 קטלוגי מפורט  כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף

 המתאר את הנדרש במפרט.

 צילום, זה במפרט כנדרש גבוהה מאיכות יהיו והדריברים הספקים, הלדים, ת"ג 

 הנתונים כל, בלבד וצורה דגם של עקרונית ולהמחשה עקרוניים הינו קטלוגי

 התאורה הציוד כל. זה ובמפרט הכמויות בכתב שמופיע כפי הינם והדרישות

 מלאה להפעלה הנלווים הרכיבים כל כולל קומפלט פתרון לתת צרכים והלדים

 ותכלול את אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן : אחריות

כמו כן יש לקבל אחריות ישירה מהחברה היצרנית  כלל האביזרים לחמש שנים,

 בחו"ל.

1.  

 : כדלקמן בסטנדרט ת"ג לאישור יתקבלו

CRI 83 נדרשים ספציפיים ובמקרים, ומעלה CRI 90-95 ,של לוואט לומן אורית נצילות 

 (ואחרים מים מוגני בגופים) אחרת צוין אם אלה ומעלה 80
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 LM70, LM79, LM81.: תקן, ZAGA זגה תקן: מתבקשים תקנים

 והדריבר ת"ג, הלד של מוסמכת אירופאית מעבדה של הבדיקה תוצאות ח"דו לצרף יש

      .עצמאי באופן עצמו

 מקוריים PDF ודפי, תאורה לחישובי ממוחשבים קבצים יהיה המוצא ת"ג שלכל חובה

 . בלבד היצרן של

 .עצמו התאורה גוף פירוק של צורך ללא מלמטה להיות חייב ת"בג טיפול :אנוש הנדסת

  :נלווים וציודים תאורה גופי אישור

, סופיות) נלווים לאביזרים: כולל. והאדריכל תאורה מתכנן י"ע בכתב אישור לקבל יש

                                                                         (.                                              קומפלט הנדרש דבר וכל, דרייברים, ספקים, שנאים, צבירה פסי, מחברים

                                                            .         בכתב מאדריכל ישירות לקבל יש ת"ג צבע לכל אישור

 הגשת לפניומתכנן החשמל  התאורה מיועץ התאורה גופי של ראשוני אישור לקבל יש

 .  מחיר הצעת

 :הנדרשים ותקנים רמה לקבלת נוספים ונושאים דרישות ריכוז .2

  מוצאם כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ

 ואישור של מכון התקנים הישראלי.

  כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט המתאר

 את הנדרש במפרט.

  אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל

 היצרנית.האביזר לחמש שנים, כמו כן יש לבקש אחריות ישירה מהחברה 

  ע"פ  100%נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה

( מתבצעת עם גוף התאורה lm, כאשר בדיקת תפוקת האור )L79תקן אירופאי 

 בשלמותו.

  70אורך חיים מינימלי של כל גופי התאורה יהיו בתקןL  שעות עבודה  50,000עם

ת פיזור החום, כלומר כמות האור המבטיח אריכות לחיי הלד כפונקציה של רמ

 לאחר משך אורך החיים שהגדיר היצרן. 70%-לא תפחת מ

  :62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים ,Photo biological Safety IEC 

EN: 3, וכן ברמה של קבוצת סיכון עד RG.  URG  :מקסימום 19-24בטווח של 

  רמת מסירות הצבעCRI  ובמקרים ספציפית ,80%תהיה במינימום שלCRI 90-

95. 

 MacAdam לפי אליפסות  3: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום

MacAdam .עבור תאורת פנים 

  אמינות: תקלות נוריות הלד יהיו ברמה שלF10 כלומר כמות נוריות הלד ,

מהנוריות הקיימות  10%שמתקלקלות במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על 

 בגוף.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ZHAGAגופי הלד בפרויקט יהיו רק מיצרנים החברים בארגון  : כלZHAGA ,

הווה אומר גוף תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד בלבד באם יש צורך, דבר 

 המונע את הצורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו. 

  כל הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה בעלי תקן ואורך

 נים.חיים מוצהר של חמש ש

  :ייאושרו רק גופים עם קבצים ממוחשבים לחישוב תאורה, כדוגמת קבציLDT 

  , יתקבלו קבצים אורגינאלים של היצרן בלבד.IESאו 

 

 :פירוט מסמכים נדרשים, אותם יש לספק למתכנן

 .קטלוג ומפרטים טכניים של כל הציוד המוצע, כולל נורות 

  9000לאבטחת איכות אישור ISO .של היצרן 

 .עקומות פוטומטריות ועקומות בהיקות של גופי התאורה 

 .נצילות אורית כוללת 

  אישור מכון התקנים הישראלי לגוף התאורה על כל מרכיביו והתאמתו לתקנים

 אישור פרטני לכל גוף תאורה. –ישראלים רלבנטיים 

 

אישור     20ת"י  -על הקבלן לספק תעודת בדיקה מלאה והתאמתה לכל סעיפי התקן 

 :כון התקנים  כמפורט להלןמ

 

 תעודת בדיקה מס' ............................                

  1953 -לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף  

 

 סעיף

 בתקן

 התכונה הנדרשת

 ותקציר הדרישה

 התאמה

 לתקן

 מתאים הוראות בדיקה כלליות 1.2

 מתאים מיון נורות 1.4

 מתאים סימון 1.5

 מתאים מבנה 1.6

 מתאים מרחקי זחילה ומרווחי אויר 1.7

 מתאים אמצעי הארקה 1.8

 מתאים הדקים 1.9

 מתאים תיול פנימי וחיצוני 1.10

 מתאים הגנה מפני הלם חשמלי 1.11

 מתאים בדיקות קיום ועליית טמפרטורה 1.12
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 סעיף

 בתקן

 התכונה הנדרשת

 ותקציר הדרישה

 התאמה

 לתקן

 מתאים עמידות באבק ובלחות 1.13

 מתאים התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי 1.14

 מתאים עמידות בחום, באש ובנתיבות 1.15

 התקן הדוגמא שנבדקה מתאימה לדרישות     

 מיום הוצאתה. שנים 4יהיה  -בדיקה מלאה  - תוקף התעודה 

מדבקות הכוללות: שם היצרן )חו"ל ( + שם הספק בישראל )שם     - הכוונה בסימון 

 ופרטים(

 

 :גופי תאורה .25

גופי התאורה  בפרוייקט יכללו את  08.08סעיף  08הכללי  בנוסף למפורט במפרט 

 הרכיבים הבאים כמפורט להלן:

 

     LEDעם נורות  ופים לתאורת חירוםג .26

 לליכ

 2.22חלק   20 התקן הישראלישלטי ההכוונה ותאורת החירום  יתאימו לדרישות  

והנחיות  08מנורות לתאורת חירום, חוק החשמל ותקנותיו, המפרט בין משרדי פרק 

 המוסד לבטיחות וגהות.

, ציוד ההפעלה  LED -גופי התאורה, נורות ההמחירים יכללו את כל העלויות של  

  הנדרש להתקנת הגופים. יםהנלוווהאביזרים וכל הציוד  החשמלי והאלקטרוני 

המחירים יכללו את מחירי שילוט ההכוונה, העדשות והרפלקטורים המקוריים בהתאם 

 לסוג גוף התאורה ומפרט היצרן. 

 הקבלן נדרש את המפרטים הטכניים של המוצרים המוצעים על ידם. 

הקבלן רשאי להגיש מוצרים שווה איכות וערך למוצרים הנדרשים במסגרת מכרז זה.  

התאמתו של המוצר שווה הערך והאיכות  תינתן  -או אי החלטה סופית לגבי התאמתו

יוגשו ביחד עם כל  שלא של מוצרים לא ייבדקו ולא יאושרו חלופותע"י המזמין בלבד! 

עפ"י בקשת המזמין ולצורך תהליך בחינת המוצרים  המוצעים  חומר המכרז כאמור.

המוצרים ימי עבודה, את  5כשווה איכות וערך על המציע למסור לבחינה, תוך 

 החלופיים המוצעים על ידו. 

, כבל זינה ותקע חשמלי, במצב תקני LED -המוצרים יסופקו מזוודים כולל נורות ה 

לצורך  !ו/םערובה לאישור המוצר/ים המוצע/יםאין בעצם אספקת  ומוכנים להפעלה.

הבדיקה, השוואה ולקביעת פיזור וגוון האור המתאים, המציע יבצע ניסוי תאורה עם 

וצרים המתוכננים במקור ועם המוצרים המוצעים כשווה איכות וערך, בהספקים המ

ת, עם תעודת יסופקו באריזתם המקורי שונים, עפ"י החלטת המתכנן והמזמין המוצרים

 .משלוח ואישור החברה המייצרת על ההספקה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תעודות ואישורים  

 כמפורט להלן:על הקבלן לצרף עם הצעתו את המסמכים, האישורים והתעודות  

הצהרת הקבלן לגבי שמות הדגמים של גופי התאורה, החברה המייצרת ומעבדה  .3

תוך ציון "מקורי" או "שווה איכות  -בה נבדקו הגופים עבור המוצרים המוצעים 

 וערך לבחינה" .

עבור כל  – 2.22, חלק 20תעודת בדיקה מלאה של מכון התקנים הישראלי לתקן  .4

 דגם.

כולל  -המקוריים של הגופים )המפורסמים ע"י היצרן( המפרטים הטכניים  .5

 .EULUMאו   IESהנתונים הפוטומטריים בפורמט

של המציע  בתחום של "חשמל   ISO-9001:2008תעודה או אישור הסמכה לתקן   .6

 ומערכות תאורה ". 

 

 לוחות החשמל .27

מקונסטרוקצית לוח החשמל יהיה מיוצר מתאים תעשיתיים מודולריים עשויים  

מ"מ. הלוח יצבע בצביעה אלקטרוסטטית, עובי  2.0פרופילים מפח דקופירט בעובי של 

 מיקרון. הצביעה תיעשה במלואה מבפנים ומבחוץ. 80כל השכבות יהיה לפחות 

הלוח יבוצע אצל יצרן אשר נמצא תחת השגחת מכון התקנים שחייב להוכיח שמבצע  

 ושר כיצרן לוחות ע"י המזמין. ומא ISO 9000את העבודות לפי תקן 

לוחות חשמל בעל אישור בר תוקף של מכון התקנים הישראלי הלוח יבוצע אצל יצרן  

)נדרש לספק תעודה עם מספר היתר(  :" הוסמך כמפעל לייצור לוחות חשמל במתח 

ומאושר   61439אמפר,  תקן ישראלי  3150עד  2דגמים:  רמה  "22נמוך כנדרש בת"ת 

 /המתכנןת ע"י המזמיןכיצרן לוחו

הלוח ייוצר לפי מתכונת אחידה עם הלוחות הקיימים כפי שצוין לעיל יותקן בו אביזרים  

מתוצרת זהה )לדוגמא: מכשירי מדידה, מאמ"תים ומפסיקי זרם(  מסוג גודל וצורת 

הרכבה ובהתאם לסטנדרטים הנהוגים אצל המזמין, כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות.  

 בדלת בחזית ובנוסף לדלתות פנלים פח פנימיים.הלוח יצויד 

 לתוספת ציוד בעתיד. 30%מבנה הלוח יכיל רזרבת מקום של  

בלוחות עם גישה מהחזית בלבד התקנת הציוד תהיה כזו שלא יהיה צורך לגשת לברגים  

 מאחורנית לשם פירוקם והרכבתם והיא תהיה ללא כל קושי.

פנלים פנימיים ודלתות בחזית הקדמית מבנה הלוח הראשי יהיה בעל תאים עם  

הלוח למניעת מעבר ורוחב יהיו מחיצות הפרדה מפח בין התאים לכל גובה והאחורית. 

 . אש

שבויים בפנל -חיזוק הפנלים הפנימיים למבנה הנ"ל יהיה באמצעות ברגים חופשיים 

 ואומים קבועים במבנה הלוח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שקופות פוליקרבונט )בלתי דליק( מאחורי הדלתות שבחזית האחורית יהיה פלטות  

 מחוזקות למסגרת התא באומי פרפר וממוספרות להקלת התאמה וההרכבה.

 כעקרון תאי הלוחות יחולקו לשלושה איזורים: 

 

 עבור פסי הצבירה וציוד המדידה. - תא עליון  א.

 עבור ציוד ההגנה והניתוק. - תא אמצעי  ב.

 פיקוד, מהדקים וכו'(.עבור ציוד העזר )שנאי  - תא תחתון  ג.

 ללוחות יהיו טבעות הרמה מתברגות. 

מבני הלוחות יבוצעו באופן שניתן יהיה להאריכם והפנלים הצדדיים יהיו ניתנים  

לפירוק. וכן יאפשרו התקנת גלאי עשן ומתיזי גז כיבוי בגג הלוחות. בכל תא ותא יש 

 מ"מ. 200X200להכין בגג פתח עם מכסה מתפרק 

מסיבי ברזל מקצועי בתחתית הלוחות להגדלת  U10ים גם פרופיל הלוחות כולל 

 היציבות.

פסי הצבירה יהיו בלתי צבועים, מנחושת אלקטרוליסטית, ניתנים להארכה, חתך פסי  

 הצבירה בפזות ובאפס יהיו שווים.

 מאז"ים יחווטו ע"י פסי צבירה מבודדים, "מסרקים". 

 פלסטיים דקים מודבקים.בחזית הלוח תותקן דיאגרמת מימוק מפסים  

 

 ציוד בלוחות החשמל 

 הציוד בלוחות החשמל יהיה לפי הפירוט כדלהלן: 

 אמפר 1250מפסיק חצי אוטומטי )מאמ"ת( עד וכולל  .1

מתוצרת  MOULDED CASEמפסיקים חצי אוטומטיים בלוחות יהיו מסוג   

ABB ויהיו בעלי יתרות זרם תרמיות ומגנטיות ניתנות לכוון,  ,שניידר לר אוואו מ

. מגעי עזר NZM -. כמו כן יכללו גם ידיות מצמד ל40יתאימו לטמפ' סביבה של 

 וולט. 400ק"א  50לכולם. הם יהיו לזרם קצר סימטרי 

תקע לחיבור מגעי הפיקוד -למאמת"ים נשלפים יותקנו כבל פיקוד + שקע  

דרושות תקבענה בנפרד. המאמת"ים והתקנתם, למערכות הלוח. ההגנות ה

 .IEC 947יתאימו לתקן 

 מא"זים .2

 )מפסקים אוטומטיים זעירים(.  

המאזים או שניידר , S270 S280 ABB-STOTZדאו  מולרמא"זים יהיו מתוצרת   

לפי דרישה  .K B.C , אופיינים  898IECק"א לפי תקן  10יהיו בעלי כושר ניתוק 

מ"מ לפזה ויהיו ניתנים לגישור, להוספת מגעי עזר  17.5ובעלי רוחב מודולרי של 

 וסלילי הפסקה תמורת תוספת כספית עבורם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מתנעים תרמו מגנטיים .3

תוצרת טלמכניק,  GV1לר, או ותוצרת מ PMKZM1המתנעים הנ"ל יהיו כדוגמת   

. הם יהיו בעלי יתרות זרם תרמיות מותאמות ABBאו  CHINTאו  לגרנד או 

 למנועים שבמציאות. 

 380למנעי מנועים יותקנו כמפורט בכתב הכמויות סלילי חוסר מתח דו פזיים   

 וולט וכן סידור לנעילה במצב מופסק.

 מפסקים בעומס .4

אמפר יהיו מאמ"תים ללא הגנות מתוצרת זהה  63X3מפסקים בעומס מעל   

אמפר יהיו מסוג פקט תוצרת ברטר או   63X3למאמת"ים. מפסקים בעומס עד 

P3 .תוצרת ק"מ 

 מגענים ומתנעים .5

. הם יהיו  ABBמגענים יהיו מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר מילר או שילה או   

מיליון פעולות, יכללו מגעי עזר בכמות הדרושה ויסווגו לפי  3 -ל AC3בעלי אופיין 

 הספק המנוע בקוו"ט.

 המתנעים יכללו גם בנוסף: יתרות זרם דיפרנציאלית ניתנות לכוון.  

 תקע-ממסרי פיקוד שקע .6 

הממסרים יהיו מתוצרת רלקו או איזומי ומחירם כולל גם: בסיס לחיווט ע"י   

אמפר ודגלון  10 -מחליפים, סידור לסימולציה ידנית, מגעים למגעים  3ברגים, 

 לציון פעולה.

 ממסרי זרם פחת לאדמה .7 

דגם מ"א  30הממסרים יהיו מתוצרת זהה לתוצרת המא"זים ויהיו בעלי רגישות   

A .בלבד 

 מפסקי פקט לפיקוד .8 

גם:  . מחירם כוללTELSAהמפסקים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר, או ברטר, או   

 ידיות מצמד ורוזטות חרוטות.

 (HRCנתיכי כ.נ.ג. ) .9 

נתיכי כ.נ.ג. יהיו מטיפוס מנתק נתיכים עם ידית שליפה משותפת הכלולה   

 במחירם ויהיו בעלי תאי כיבוי קשת, מתוצרת לינדר או ז'אן מילר.

 שעוני מיתוג .10 

ושבועית( מתוצרת שרדר שעוני מיתוג יהיו דיגיטליים בעלי שתי תכניות )יומית   

או תבן או גרסלין  ויכללו רזרבה מכנית לשעונים מכניים ורזרבה חשמלית 

 שעות לפחות. 100 -לשעונים אלקטרוניים, הרזרבה תהיה ל

דרגות לדרגה ושעונים שבועיים יהיו  15שעונים יומיים יהיו בעלי רזולוציה של   

 שעה לכל היותר. 1.5בעלי רזולוציה של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ניםלחצ .11 

ומתוצרת  IP55מ"מ בעלי דרגת אטימות  22.5לחצנים יהיו עגולים בקוטר   

אמפר. הדקי  10קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר. מגעי הלחצנים יהיו לזרם 

 החיבור של הלחצנים יהיו משוקעים לפי דרישת התקן האירופאי.

 מנורות סימון .12 

.  לד עם נורות וולט 250למתח  מ"מ 22.5מנורות סימון תהיינה עגולות בקוטר   

 .מולטי לד בלבדנורות סימון על מסילה תהיינה מודולריות ומטיפוס 

ליעודים שונים יקבעו צבעים שונים של כיפות ללא תוספת מחיר. המנורות   

תהיינה מתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר. הדקי חיבור המנורות יהיו 

 אי.משוקעים לפי דרישת התקן האירופ

 

 מכשירי מדידה .13 

ויהיו במידות הנקובות  CELSAאו ארדו או  IMEמכשירי מדידה יהיו מתוצרת   

 מ"מ(. 96X96בסעיפי כתב הכמויות )

 ו"א לפחות. 10אמפרמטרים כוללים במחיריהם מש"ז   

וולט  0-500מצבים לתחום  7וולטמטרים כוללים במחיריהם בורר פזות בן   

 לינאריים יכללו סקלת קצר להתנעה.אמפרמטרים שאינם 

 קבלי שיפור כפל הספק .14 

וולט שלוב, תלת פזיים, לתדירות  460קבלי שיפור כפל הספק יהיו למתח עבודה   

הרץ, בעלי הפסדים נמוכים, עם נגדי או סלילי פריקה ויכללו גם את כבלי  50

 החיבור ללוח.

 מגיני מתח יתר .15 

וולט למתח  280להתקנה פנימית יהיו למתח עבודה פזי מגיני מתח יתר בלוחות   

 ק"א. עם אינדיקציה על פעולת ההגנה. 10וולט. זרם פריקה  1000בדיקה 

 תיאום הגנות .   16  

  על הקבלן לספק עקומות מפורטות ובגודל התקני לשם תיאום הסלקטיביות   

בצד החלוקה  ק"ו( וכלה במפסקים 22שבמתקן החל בצד מתח הגבוה )   בהגנות 

 נתוני הציוד שהותקן.  במתח נמוך. וזאת עפ"י 

 מערכת שפור כופל הספק. .17 

 ( CIRCUTORמתוצרת חברת  CS)כדוגמת   460Vקבלים למתח   

בהספק המפורט בתוכנית הלוח. כשההספק  460Vקבלים למתח עבודה של   

הקבל יהיה מסוגל לעבוד כאשר  400Vהרצוי                                נמדד מתח  של  

 ,C ° 50התנאים קשים ובטמפרטורה של לפחות 

ממתח         1.1הקבל יכלול התקן הגנה ל"כשל שקט" במידה ומתח הקבל עולה על   

 העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תקנים: על הספק להוכיח שהקבלים המסופקים מיוצרים ומאושרים בהתאם          

 .ISO-9001רן מאושר ע"פ , וכי היצIEC-831ובתקן  VDE-560לתקן 

 .400Vההספק הנקוב הינו ההספק המחושב במתח נומינלי של   

 . C ° 50הקבל יעמוד בתנאים תעשייתיים קשים ובטמפרטורה של   

   ווסת קבלים  

מתוצרת חב'  COMPUTER 8dווסת לשיפור מקדם ההספק כדוגמת   

CIRCUTOR  יציאות. 8, הכולל 

 לראות את הנתונים הבאים:בתצוגת הווסת ניתן   

 לכל דרגה( LEDמספר הקבלים המחוברים ) .1

2. LED המציין עומס קיבולי 

3. LED המציין עומס השראתי 

  COS -מצב ה  .4

 מראה מצב התראה עקב ערך הרמוניות גבוה .5

 מראה מצב של יציאת התראה כללית של המכשיר .6

הוצאת     הווסת יאפשר לתכנת את משך זמן כניסת הקבלים ואת הזמן בעת   

 הקבלים.

, וכמו כן מודד ומציג את TRUE RMS –המכשיר מבצע את כל המדידות ב   

של הזרם(, ובמקרה של ערך גבוה מהמכון  %THDהעיוות ההרמוני של גל הזרם )

ניתוק אוטומטי של הקבלים. בנוסף יכלול הווסת יציאת התראה נוספת הניתנת 

 נמוך מהרצוי.  PFגבוה ו   %THD לתכנות במקרה של ניתוק קבלים מאולץ בגלל

במקרה של חיבור שגוי של החיווט ממשנה הזרם ניתן לתיקון ע"י תוכנה ולא   

 צורך בשינוי החיווט.

 .45-65HZהמכשיר יהיה מסוגל לעבוד בתדר של   

 משטרי העבודה של המכשיר:

1,1,1,1 

1,2,2,2 

1,2,4,4 

1,2,4,8 

1,1,2,2 

 תקנים:

 IEC605, IEC414, UL94על הציוד לעמוד בתקנים הבאים: 

בחלק מהדגמים ישנה אופציה לתקשורת למחשב לקריאה / לשינוי הערכים   

 (. RS-485או    RS-232במכשיר. יש לדרוש במפורש ) תקשורת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לוח שיפור כפל הספק   

 הרץ. 50וולט,  460הלוח יהיה בהספק עיוור מירבי כמפורט בתכנית,  א.

דרגות של הספק קבלים כ"א כמפורט בתכנית, קבלים  6הלוח יכלול  ב.

 בפועל.

 עם נגדי פריקה, הקבלים עצמם יהיו בעלי הפסדים נמוכים.

הלוח יהיה אוטומטי לחלוטין, ויקבל את מדידת הזרם הראשי באמצעות  ג.

 מש"ז עבור לוח זה בלבד שיותקן על פס צבירה ראשי בלוח ראשי.

אמפר ויחובר ללוח ראשי מ.נ.  600 -לול פ"צ ראשיים להלוח יכ ד.

 באמצעות כבלים.

 100X3בכל דרגה יהיו: קבלים בהספק כמפורט בתכנית, מבטיחי כ.נ.ג.  ה.

-מופסק-מיליון פעולות, מפסק פיקוד יד 3 -א', מגען מתאים לקבלים ל

 אוטומטי, חווט גמיש.

בלוח יותקן בקר אוטומטי לשיפור כפל הספק כדוגמת תוצרת  ו.

"CIRCUTOR"  אוEMC  אשר בו יהיו: כיווני רגישות, כוון של כפל

, לחצנים לשליטה ביד על הדרגות ומד LEDהספק רצוי, נוריות בקורת 

 כפל הספק בנוי בתוכו וכן יכלל מאז פיקוד ראשי.

הנחיות בניית הלוח. כניסות  מבנה הלוח יהיה מבנה נפרד ויבוצע על פי ז.

ס"מ, צבוע בצבע סופי גם מבפנים.  90-80מלמטה, דלתות בחזית, רוחב 

 מבנהו יהיה זהה ללוח הראשי.

יש להכין מהדקים וחווט לחיגור פעולת הלוח רק עם אספקת מתח  ח.

 מחברת החשמל.

 זיהוי מוליכים בלוחות .18

שרוולים ממוספרים. המספור יופיע יש לזהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י   

גם בתוכניות הבצוע של הלוחות. כמו כן יותקן מספור זיהוי ע"ג המוליכים 

בכבלים היוצאים מהלוח ללא הבדל ביעוד. מספור זה האחרון יבוצע באמצעות 

 מ"מ. 2לטרסט בגובה אותיות 

 תוכניות יצור לוחות לאישור .19

 תכלולנה גם:התוכניות שעל הקבלן להגיש לאישור  

 .1:10מראה חזית וחתך הלוחות בק.מ.  

רשימת כל האביזרים שיותקנו עם פירוט של שם היצרן, דגם, יתרות זרם,   

הספקים, מתחים, תדירויות ושאר נתונים המוכיחים כי הציוד המוצע עומד 

 בדרישות החוזה.

 פרטים מלאים לגבי פסי הצבירה בלוח.  

 י יציאה ומהדקי פיקוד.פרטים מלאים לגבי פסי מהדק  

 פרטים לגבי צביעת הלוח.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חישובים המוכיחים את עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים   

 בלוחות.

 .A3כל התוכניות תוגשנה ע"ג גליונות בגודל   

בסוף הפרוייקט ימסור הקבלן את קבצי שרטוטי לוחות החשמל ע"ג דיסקט    

 בתוכנת אוטוקאד  .

 קבלת אישור המזמין לתכניות יצור הלוחות יתחיל הקבלן ביצורם. רק לאחר  

 לאחר גמר יצור הלוחות על הקבלן לבקש ולקבל בדיקתן ואישורן.  

 שילוט בלוחות החשמל .20

כמתואר  ע"י ברגים בלבד שילוט בלוחות החשמל יבוצע מסנדוויץ' פלסטי ויחוזק  

 4מינימלי של אותיות הכללי לכל מא"ז ו/או מאמ"ת שלט נפרד. גודל  במפרט

מ"מ. שלטי אזהרה במתקני מתח גבוה יהיה  6מ"מ. לשלטי אזהרה גודל מינימלי 

 שלט נפרד משלו שגם יחוזק בנפרד לפנל. 

כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתאי ממסרים, פסי צבירה, נתיכים וגודלם,   

 למקורות ההזנה, אזהרה בפני מתחים זרים וכד'. 

 מצד ההפעלה וגם במקומו הפיסי בלוח ה שלט חרוט נפרדלכל אביזר בלוח יהי

 בלבד! שיחוזק ע"י ברגים

שדות הלוחות שיש להם מקורות הזנה שונים, מתחים שונים, תדירויות שונות   

 וכד' יהיה להם כל השילוט בצבע שונה מיתר השדות. 

לכל הזנה יש להתקין שלט עם ציון מקור ההזנה, מיקומה הגיאוגרפי באתר, 

 עגל המזין וגודלו באמפרים. המ

 שילוט למאמת"ים יכיל גם את ציון תחום הכיול של ההגנות המתכוונות שלהם.   

 שילוט הציוד יהיה בשלושה מקומות: על הדלתות, על הפנלים ועל הציוד עצמו.   

 

                 

    מערכת קולית לכריזה

                  

 תפעוליותא.  מטרות המערכת ודרישות 

  מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חירום, הודעות   .   1

  HI-FIישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות מערכת רמקולי  ההודעות  .  2

 מקצועית.

 שעות ביממה . 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .   3

 ./שומר שידור ההודעות יעשה באמצעות  מעמדת המודיעין  .   4

צלילים, וישודר  3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל   .   5

 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה.

 המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת הרקע. .   6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 למשך שעהכגיבוי  VDC 24וכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת  .   7

.  ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית  ומחצה

 כל שהיא.

,אשר יאפשרו הפעלת   Maintenance Freeהמערכת תכלול מצברי חירום ללא טפול .   8

דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן  90המערכת   ללא מוסיקת רקע במשך 

ברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה, לפי מטען, אשר יטעין את המצ

 הצורך.

 !כגיבוי UPSלא תתקבל מערכת  

 .70.7Vאו  100V במתח של Constant Voltageהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  . 9

 .19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " . 10

 

 

 ב. מפרט טכני למרכיבי המערכת

 

 מסד מרכזי . 1

 , יותקן כאמור כל הציוד מרכזי.19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "      1.1 

 מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של       1.2 

גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה   1.3 

 25%( ועוד תוספות מקום פנוי של 1 3/4יותקנו              שלבי אוורור בגובה  ) "

 כרזרבה. 

דפנות המסד תהינה עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירן בשעת    1.4 

 טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה. הצורך.   כל חלקי המתכת במסד יעברו

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס   1.5 

 אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.

בגב המסד ובחזית  תותקנה דלתות עם צירים ומנעולים המאפשרים נעילת   1.6 

 המסד.

בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלים יקבע בהתאם             1.7 

 לפחות. 20%לעומס  ויכלול רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון  AC/DCבתחתית המסד יכלול פנל    1.8 

אספקת המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת 

 כות המיתוג והבקרה.זרם ישר למער

, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר 5המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " 1.9 

 או לדים.  3מגברים, ומד עוצמה בגודל "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מגברי הספק .2

 או,     Ω4,  בכל רוחב תחום ההיענות, עכבת מוצא W RMS250הספקי יציאה:  2.1

 .V50 ,V70 ,V100 קבוע במתח מוצא

 .VAC220 ,VDC24מתחי האספקה  2.2

 .KHZ20- HZ50תחום היענות לתדר  2.3

 , בהספק מוצא מלא.KHZ1, בתדר 0.4%-אחוז עיוותים מתחת ל 2.4

 .DB97-יחס אות לרעש גדול מ 2.5

 הגנות לעומס יתר, קצר, נתק, עליה/ירידה במתחי האספקה, התחממות יתר. 2.6

כל הכניסות והיציאות יהיו באמצעות שקעים ותקעים, לצורך חיבור וניתוק  2.7

 המערכת בזמן שירות.

                              טל בע"מ-תוצרת שוויץ מסופק ע"י חברת רמ G+Mמתוצרת המגבר יהיה   

 או ש"ע., BO -250דגם 

 

 מטריצת כניסות/יציאות .3

המטריצה תכלול יחידה ראשית לעיבוד, תכנות, קביעת עדיפויות, קביעת   3.1

אותות אנלוגיים לדיגיטליים, בקרה  קבוצות, אזורים ותתי אזורים, המרת

 וזיכרון בלתי מחיק של הפונקציות.

המטריצה לא תגביל את כמות הכניסות )מקורות( למערכת ההגברה, תאפשר   3.2

שליטה מלאה באיכות הצליל וכיוונים ספציפיים, ניווט של כל המקורות אל 

 הנבחרים. האזורים והקבוצות הנבחרות, והעברה של האותות ליציאת המגברים

 .APS-01 דגם, Ω200בעכבת  -63dBMכניסה מיקרופון ברגישות של    -

 .APS-02דגם    ¿47K, בעכבת – dBM10כניסה קו ברגישות של   -

 . APS-09כניסת גונג ואזעקות, דגם    -

 .APS-19-1, דגם MB1קבצים כל אחד MP3 ,15מערכת   -

 APS-74:4.מודול יציאה לחלוקת אזורים ומגברים, דגם    -

 .APS-64:4מודול לויסות עוצמה,  דגם   -

 .APS-18.1מודול כניסה משלוחת טלפון, דגם   -

    APS-177.2.מודול ראשי לניטור, דגם  -

 .APS-01 EVמודול לניטור מיקרופונים, דגם    -

 .APS-78מודול לניטור קווי רמקולים ורמקולים, דגם    -

 .APS-79מודול לניטור מגברים והעברה אוטומטית למגבר רזרבי, דגם    -

 APS-65:4.מודול וסתי עצמה,  דגם   -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 APS -37    FEEDBACKמודול לטיפול במשוב חוזר  -

כיחידת עיבוד ראשית וכוללת  APS 990דגם  G+Mהמטריצה תהיה מתוצרת   

 מודולי משנה כרשום לעיל, או ש"ע.

 

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה   . 4

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקולים ושנאי הקו על גבי גרילים אקוסטיים  4.1

 מפלסטיק לבן  שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.

 Double)בעל משפך כפול ) Full range, מטיפוס 6.5, "8הרמקול יהיה בקוטר "    4.2

cone      

 ובאחוז עיוותים נמוך.          

 (. Oz 8גרם ) -220לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת    4.3

 אוהם.  8עכבת:    4.4

 . 65Hz-16KHzתחום הענות:     4.5

 .R.M.S  12Wקיבול הספק:     4.6

  ˚110.זווית פיזור:    4.7

מינימום סנפים של  כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם     4.8

10W,1W,2W,5W. 

 או ש"ע. 20F-053H / 16 " דגםDAINTYהרמקול מתוצרת "  

 

   להפעלה מקומית - שנאי משתנה -וסתי עוצמה  . 5

 V.C.Tוסתי העצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה: 5.1

 בהתאמה לעומס הנצרך.   35W/100Wהספק השנאי המשתנה יהיה  5.2

  30dBהנחתה כללית  5.3

 לדרגה בתוספת מצב מופסק. 3dBדרגות להנחתה של  10 5.4

5.5    "A הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום לOff-         

ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום הווסתים מתוצרת               5.6

TLAS-SOUND דגם "AT35/AT100 .או ש"ע 

 

 מערכת אספקת זרם חירום  . 6

  Maintenance free.המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים,   6.1

  90למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך  6.2

 דקות שידור רצופות.                 

לאחר פעולה ממושכת של             המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל:  6.3

המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה             

 שעות. 6מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המערכת תכלול בקרה והתראה על נפילת מתח החירום מתחת לסף שיקבע.     6.4

 

 עמדת הפעלת כריזה ראשית להתקנה על שולחן . 7

בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית  7.1

באופן  שיאפשר דיבור אל המיקרופון  Goose-neckעל גבי             צוואר גמיש 

 ס"מ(. 10-5ממרחק קרוב ככל             האפשר  )

 מאוזנת עם שנאי  200-600עכבת:      7.2

 50Hz-12KHzתחום הענות:  7.3

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/ 7.4

 מאוזן 0DB/600Ωמתח יציאה:  7.5

 :בלוח ההפעלה יותקנו 7.6

 לחצנים מוארים כמספר האזורים, בתוספת לחצן לכריזה כללית, א(   

לתכנות חופשי של כל לחצן ובתוספת לחצני הודעות מוקלטות וצפירות 

 חירום.

  Push to talk).לחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) ב(   

 נוריות לסימון "תפוס", "זמין".  ג(   

 העמדה תכלול כיווני עוצמה וגוון הצליל. ד(   

טל בע"מ או -יבואן רמ MILLBANK   DPM 820עמדת הכריזה תהיה כדוגמת 

 ש"ע.

 

 בקרת מצברים  . 8

מעצם היעוד של מערכת הכריזה לכריזת חירום ישולבו במערכת מטען ומצברים לגיבוי  

 בחירום.

 למצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת לסף מסוים. 

ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורי שיופיע בפנל התראה במסד או ע"ג עמדות  

 הכריזה.

 

 מערכת בקרת קווים, רמקולים, מגברים, מיקרופונים, הודעות צרובות  . 9

לשמש ככריזת חירום, ומכיוון שתשתית  בשל חשיבות מערכת הכריזה ויעודה העיקרי 

החיווט פרוסה על שטחים גדולים נדרשת מערכת ניטור ובקרה שתתריע על תקלות 

במגברים ובקוי הרמקולים, במיקרופונים, במערכת ההודעות הדיגיטליות ובמתחי 

 העבודה.

הקו או כל יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי וקולי לציון המגבר או  

אלמנט במערכת בהם התגלתה תקלה, וכן יופעל מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת 

 בקרה מרכזית ו/או להפעלת מגבר חלופי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מעגלי המערכת יבדקו את קווי הרמקולים באמצעות השוואת העכבת. 

 את הזמזם ניתן יהיה להשתיק. 

 .19פנל האינדיקציות יותאם להתקנה במסד " 

 

 כבלים  .10

  כבל רמקולים   10.1 

 כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית  

 0.8מ"מ לפחות, להתקנה בשטחי החוץ, להתקנה פנימית בקוטר    2.5בקוטר של 

       מ"מ לפחות.

  כבל מיקרופון    10.2 

ממ"ר כל  0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מארבעה מוליכים שזור בחתך של             

מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך  7x0.25אחד, בהרכב 

אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי 

 אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.

 

  ת וספר המערכתתוכניות עדו . 11

בגמר העבודה יהיה על הקבלן להכין תוכניות כפי ביצוע של מערכת הכריזה, אשר  .1

בה יסומנו בפרוטרוט כל מרכיבי המערכת כפי שבוצעו הלכה למעשה, לרבות 

סימון צנרת, חווט, מיקום קופסאות מעבר והסתעפות. התוכניות יהיו 

 משורטטות על ידי שרטט מומחה בשפה העברית.

העתקים  -3תוכניות הביצוע יהוו חלק מספר המערכת שיוגש על ידי הקבלן ב .2

 למזמין. ספר המערכת יכלול גם את כל המפורט להלן:

 .1תוכניות כפי ביצוע של המערכת כפי שתואר בסעיף  א. 

 הוראות הפעלה של המערכת. ב. 

 הוראות אחזקה של המערכת. ג. 

 טבלת איתור תקלות. ד. 

 לקים ומרכיבי המערכת לרבות מס' קטלוגיים ודגמים.רשימת ח ה. 

 רשימת חלקי חילוף מומלצת על ידי היצרן. ו. 

 תרשימים חשמליים ואלקטרוניים לכל פריט מהמערכת. ז. 

 ספרות טכנית וקטלוגים לכל פריט מהציוד המותקן. ח. 

               כריכה אסתטית עם הדפסת שם המתקן ותוכן עניינים וכן שם החברה      ט.   

 שביצעה את העבודה לרבות מס' טלפון.

כל הכתוב בספר המערכת יהיה מודפס בשפה העברית, למעט קטלוגים ונתונים  .3

 טכניים של היצרן המצורפים לספר, אשר ניתן לצרפם גם בשפה האנגלית.

שבועות לפני  2על הקבלן יהיה להגיש לאישור המתכנן טיוטה של ספר המערכת  .4

ך גמר העבודה שיצויין בצו התחלת העבודה. למתכנן תהיה הרשות תארי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

והסמכות לדרוש שינויים, תוספות, הבהרות וכו' לספר המתקן, ועל הקבלן יהיה 

 לבצעם ללא שום ערעור מצידו.

עבור כל ספרי המערכת כפי שתוארו לעיל, לא יקבל הקבלן שום תוספת מחיר  .5

 ל מכרז/חוזה זה.מיוחדת, והכל כלול במחירי היחידה ש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ( אנלוגיתADDRESSABLEמערכות גילוי אש ועשן ממוענת )

 

 כללי .1 .2

מתוצרת של החברה שאושרה על ידי המזמין לפי כל הציוד המוצע הינו   1.1

לרבות הגלאים, הרכזות, ציוד ההתראה, על מנת  הסטנדרט בעירית מודיעין .

 למנוע אי התאמות ו/או בעיות באספקת ציוד וחלפים ו/או התאמה לתקנים

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו להיות סוכן מורשה של יצרן  1.2 

 הציוד

 ומכון התקנים הישראלי.  ULרכיבי המערכת ישאו אישור  1.3 

חלקי המערכת שתסופק, הן מן הצד האלקטרוני והן כל הספק מתחייב שכל   

המרכיבים האחרים, יהיו תואמים לתקנים הנ"ל, ומופיעים בפרסומים 

 האחרונים של מכוני תקינה אלו.

תוכניות גילוי אש ועשן שסופקו לקבלן הינן תוכניות מנחות בלבד! על הקבלן  1.4

  1220הישראלי  התקןות לספק למתכנן תוכניות עבודה )ביצוע( שיתאימו לדריש

שעל פיהן תבוצע העבודה בפועל. התוכניות הנ"ל ימסור למכון התקנים  האחרון

 לביקורת לפני תחילת הביצוע בפועל.

 

 מסמכים ישימים         .2 .3

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: 

 מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה  .1 

  ניסוי ואחזקה.

 אישור הועדה לאנרגיה אטומית על כשירות הגלאים הרדיואקטיביים לשימוש .2 

 במבנה.

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  .3 

 ,NFPAעל פי הסטנדרטים הרלוונטיים המפורטים ב הציוד וההתקנה יבוצעו  .4 

 על ארבעת חלקיו. 1220ובתקן הישראלי מס' 

 מינוח  2.1 

 יחידת בקרה העומדת בפני עצמה עם יחידת חירום אינטגרלית עצמאית.  

 יחידת בקרה עצמאית בעלת יחידת חירום ויכולת לתקשורת עם יחידת פיקוח  

 בהיררכיה גבוהה יותר.

 נתוני ביצוע  2.2 

 :אפיונים בסיסיים     2.2.1  

המערכת תגיע למלוא יכולת התפקוד ע"י ביזור הבינה שבה, וזאת ע"י            

שתפקידי הגילוי וההערכה יתבצעו ע"י הגלאי עצמו, כלומר ע"י יח'  כך

 הקצה שהן בדרגת ההיררכיה הנמוכה ביותר של המערכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

והה במבנה הפיסי תעבד את יחידת הבקרה, בהיותה הדרגה הגב   

האינפורמציה ששולח הגלאי, וזאת על סמך נתונים שהוגדרו מראש. 

הנתונים שנאספו, תבצע פעולות של בקרה  יחידת הבקרה תציג את

לפקודות שנתקבלו ע"י מרכזית   וסימון שהוגדרו מראש, ותגיב 

 המערכת.

 . 2חלק   EN 54יחידת הבקרה תתאים לדרישות התקן            

 יחידת הבקרה תוכל להפעיל קווי גלאים קונבנציונליים/קולקטיבים   

ואינטראקטיביים. צרוף מעגלים אלה באותה יחידת בקרה, יאפשר 

 מקסימלית.  גמישות

יחידת הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולריות ובכך ניתן יהיה    

צנים יחידות קצה ממוענות )גלאים, לח 7168להרחיב את המערכת לעד 

 וכו'(.

 יחידות משנה 12ליחידת הבקרה הראשית תהיה היכולת לתקשר עם עד    

מרוחקות. ניתן לתכנת מראש כל יחידה כך שתחלוש על כל המערכת או  

 ממנה.   על חלק 

פונקציות הפעלת המערכת בזמן חירום, יהוו חלק אינטגרלי מהחומרה    

והפעלה. בעת תקלה הנחוצה לבנות יחידת הבקרה כולל לוח תצוגה 

(, יחידת MICROPROCESSORבמחשב המרכזי של לוח הבקרה )

 הבקרה תמשיך לתמוך בפונקציות החירום הבאות:

 אזעקה קולית וויזואלית בלוח התצוגה. -   

 הפעלה מרחוק של מכשור אזעקה קולי. -   

 דיווח על מצב אזעקה מרוחק למכבי האש. -   

דת הגילוי והבקרה, יחידת הבקרה תוכל מעבר לאותות המתקבלים מיחי   

 –להעריך ולהפעיל את האותות מ 

 מתגים להפעלת ספרינקלרים. -   

 יחידות כיבוי אוטומטיות נפרדות. -   

 יחידות גילוי גז נפרדות. -   

 ציוד טכני מתאים. -   

 5-זמן התגובה של יח' הבקרה לאות היוצא ממכשיר גילוי יהיה פחות מ    

תקנה והשימוש בכל קווי הגלאים יתאפשרו עד למקסימום שניות. הה

 המגבלות הטכניות של יח' הבקרה.

המערכת תגיב לכל אירוע שמוצג וזאת באמצעות היכולת לאתר בקלות    

ולשבץ מלוח הבקרה את הגלאים על פי מיקומם הגיאוגרפי והדרישות 

 הארכיטקטוניות של בעלי האתר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עזרת שימוש במבנה היררכי של העץ הלוגי והפיסי יכולת זו תושג ב             

המאוחסן במסד הנתונים של יחידות הבקרה. מבנה לוגי מורכב זה 

הגיאוגרפי והארכיטקטוני באותו אתר, ע"י הגדרת   מתאר את המבנה

עץ ההיררכי. ניתן יהיה להגדיר עד   טקסט חופשי לרמות שונות של 

רמות שבעזרתן ניתן  3ינה עד רמות לעץ זה. במבנה הפיסי תהי 4לפחות 

 ויח' הבקרה.   להגדיר את החיווט של הגלאים ויח' הקצה לכרטיסים

המבנים הפיסי והלוגי יהיו קשורים זה בזה, כך שכל מרכיב פיסי, שהוא    

חלק מהמבנה הפיסי הכללי מיוצג ע"י תאור בטקסט שנובע מהמבנה 

וגה באמצעות הלוגי. הצגת הכתובת של המרכיב הפיסי על לוח התצ

 מבנה לוגי, תספק תאור מלא על מיקומו הפיסי של המרכיב.

 הטקסט בקשר עם תאור המיקום יהיה מוגדר ע"י המשתמש.   

כדי להקל על האחזקה, תורכב יחידת הבקרה מבסיס קבוע בעל מכסה    

 שניתן להסרה בקלות ומאפשר גישה לחיווט במהדקים.

חירום, יתאימו לאיפיוני ההטענה אפיוני ההטענה של ספק כוח לשעת    

 של יצרן המצבר.

יחידת הבקרה תכלול שעון בזמן אמיתי מגובה  ע"י סוללה ויציאה מסוג    

232RS  לחיבור מדפסת מקומית ומחשבPC  לצורכי שרות לתכנות

 המערכת.

 תקשורת בקו הגלאים )קונבנציונלי/קולקטיבי(  2.2.2  

 ולהעריך אותות קונבנציונליים/קולקטיביים יחידת הביקורת תוכל לעבד          

מגלאים אוטומטיים תואמים )כמו עשן, חום וכו'( לחצן אזעקה ידני  

 גידי.-כניסה דרך קו גלאים דו ויחידת

מתקני גילוי לפחות, כאשר  25 -ביכולת מקסימלית של הקו ניתן לטפל ב   

 גידי.-הכח למתקנים אלה מסופק ע"י קו גלאים דו

ם של קו הגלאים הקולקטיבי תהיה היכולת לטפל בעד לפחות למודולי   

מתקני גילוי קולקטיביים. כל מודול של  1200דהיינו לפחות   קווים 48

יכולת   קו גלאים קונבנציונלי/קולקטיבי יבוסס על מיקרופרוססור ובעל

 תפקוד אוטונומית לחלוטין.

ר, לא תפריע תקלה בגלאי קונבנציונלי/קולקטיבי אחד במיקרופרוססו   

 בקו הגלאים.מודול כל   לפעולת

במקרה של תקלה במקרו פרוססור הראשי, ימשיך מודול קו הגלאים    

 לתפקד במצב אזעקה, ולענות על הפונקציות הבאות:

 לתת אינדיקציה באיזה קו יש אזעקה. -   

 להפעיל את הצופרים. -   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כאזעקה. ניתן יהיה  ע"י תכנות ניתן להגדיר שמצב של קצר על הקו יחשב   

(  ע"י שימוש CLASS  1,2לחבר לאותם קוים גלאים מוגני התפוצצות )

 בחוצצים וציוד מתאים.

 תקשורת בקו הגלאים )אנלוגי(  2.2.3  

על קו גלאים אנלוגי ניתן יהיה להפעיל גלאים אוטומטיים  )עשן, חום    

יציאה וכו'( אנלוגיים וכן לחיצי אזעקה ידניים ויחידות כניסה ו

(INPUT/OUTPUT קו הגלאים יוכל לטפל בעד .)גלאים אוטומטיים   128

אנלוגיים )חום, עשן וכו'( והכח להפעלתם יסופק דרך אותו קו חיווט. 

 יחידת הבקרה תוכל לטפל ביחידות אנלוגיות מהסוגים הבאים: 

 גלאי אוטומטיים )כמו עשן, חום וכו'( ולחיצי אזעקה ידניים.  -   

 דת כניסה לאינדיקציה ממגעים יבשים.יחי  -   

יחידת מוצא לקו אחד הכוללת כניסת אישור   -   

CONFIRMATION INPUT. 

 יחידת מוצא לקו מבוקר.  -   

 יחידת מוצא להפעלת מפות סינופטיות.  -   

 כל גלאי אנלוגי יופעל עם מודול קו גלאים ספציפי.   

אותות האזעקה הנשלחים ע"י  מודול קו הגלאים האנלוגי  יוכל לעבד את   

 גלאי העשן:

 מצב רגיל, אין סכנה. - 0    

 (.DRIFTגלאי מלוכלך ) - 1    

 רמת עשן נמוכה. - 2    

 רמת עשן גבוהה. - 3    

 קו הגלאים יוכל לעבד מצבי תקלה של יחידות הקצה האנלוגיות.   

ע"י רמת תפקוד המעגל של קו הגלאים האנלוגי  בזמן קצר, תובטח    

הפעלת מבודד מפני קצר כחלק אינטגרלי של קו הגלאים. קו הגלאים 

( שתבטיח את המשך פעולת המערכת CLASS Aיחובר בצורת לולאה )

 במקרה של קצר או נתק.

יחידת הבקרה תוכל לציין כתובת לכל רכיבי הגילוי הקשורים לקו    

גילוי הגלאים האנלוגי.  הרחבות שתעשנה בעתיד, כמו חיבור יחידות 

 לכל נקודה בקו, לא תפריע לכתובות ולנתונים הקיימים ביחידות הגילוי.

 הכתובות בצרוף מיקום מדויק תצוינה על יחידת ההפעלה.   

כל מודול של קו גלאים אנלוגי המותקן ביח' הבקרה, יוכל לפעול בצורה    

עצמאית, ותקלה במיקרופרוססור של קו גלאים אחד לא תחבל בתפקוד 

 ים אחר.קו גלא
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בזמן תקלה במיקרופרוססור המרכזי יוכל מודול קו הגלאים האנלוגי    

 לספק במצב של אזעקה בגילוי את פונקציות החירום הבאות:

 להפעיל יציאת אזעקה לכל קו גלאים. -

 להפעיל אזעקה אורקולית בלוח ההפעלה. -

 מבנה החומרה/עיצוב מכני  2.2.4  

מורכב כולו ממעגלים מודפסים סטנדרטיים לוח הבקרה יהיה             

ומודולרים כדי לאפשר  אחזקה קלה, ניידות והרחבה מודולרית של 

 המערכת.

 –המבנה הבסיסי של יח' הבקרה מבוסס על    

 לוח הפעלות מבוסס על מיקרופרוססור.    -   

-מעבד מרכזי  יבקר את פעולת הכרטיסים השונים המחוברים ל  -   

BUS-I (INTERNAL BUS וכן יספק מס'  מוגבל של כניסות )

ויציאות, קווי צופרים, הפעלות חייגן וכרטיס בקרה לטעינת 

 מצברים.

כרטיסי קוים לגלאים מסוג קולקטיב וגלאים אנלוגיים, וגלאים     -   

 אינטראקטיביים.

 ספק כוח עם יח' טעינה.    -   

 .שעות פעולת חירום לפחות 24הספק מצברים:     -   

 עפ"י בחירה, ניתן יהיה להרחיב את ההרכב הבסיסי של יח' הבקרה ע"י:   

 כרטיסי קו גלאים קונבנציונלי/קולקטיבי או אינטראקטיבי נוספים.   -   

 (MA40 /VDV24כרטיסי יציאות מתוכנתים )   -   

 (A1  VDC30כרטיסי ממסרים מתוכנתים )   -   

 (A4 VAC220כרטיסי ממסרים )   -   

 ( A 10 VAC250יציאות ממסרים )   -   

 (. A2  /V30כרטיסי יציאות מבוקרי קו )לדוגמא קווי צופרים )   -   

 כרטיסי בקרה לטעינת מצברים להספקים גבוהים יותר.   -   

( בין הכרטיסים השונים, יעשה ע"י כבל Internal Bus)  I-bus -חיבור ה   

 שטוח סטנדרטי.

כבלים סטנדרטיים לחיווט בסיסי כמו חיבור ספק כמו כן יעשה שימוש ב   

5/24V .לכרטיסים השונים וחיבור בין הכרטיסים למחברים השונים 

 12לוח הבקרה יכול לכלול לוח הפעלות אינטגרלי ו/או להתחבר לעד    

 לוחות משנה נוספים.

 ניתן יהיה לשלב מס' לוחות בקרה שיפעלו כאילו היו לוח בקרה אחד.   

פעלה והמארז המכיל את התוכניות יהיה בעל עיצוב נאה לוח הה   

 המשתלב בסביבה.

 עפ"י בחירה ניתן יהיה להוסיף ללוח ההפעלה את האביזרים הבאים:   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 . 19מסגרת של "   -   

 מפתח מכני להפעלת המערכת.   -   

 דלת עם חלון זכוכית המאפשרת גישה ע"י מפתח.   -   

 סינופטיות שיופעלו ע"י תוכנות. כרטיסים לחיבור לוחות   -   

 (.FLUSH MOUNTINGמתאם להתקנת הלוח במפלס הקיר )   -   

 יחידת ספק הכוח  2.2.5  

 . 4חלק  EN 54ספק הכוח יהיה בהתאם לתקן                

 ספק הכוח יהיה חלק אינטגרלי של יח' הבקרה, ובנוי על העיקרון הבא:   

המסוגלת  VDC  24 -+( ל 15%)  VAC  230 -יחידת המרה מ  -   

 לספק זרמים נדרשים  בהתאם לתצורת  המערכת. 

 יחידת טעינה למצברים.  -   

 .AH 6-40מצברי עופרת/חומצה אטומים   -   

כדי להתריע על מצב חירום, כשהמערכת פועלת על המצברים, תופיע    

 קולית.-בלוח התצוגה אזהרה  אור

הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקוי או נזק  יחידת ספק הכוח תכיל   

 שעלול להיגרם דרך כניסת המתח.

יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען להפעלת המערכת במקרה של    

שעות מרגע התקלה. בתום זמן זה, על  24הפסקה ברשת החשמל, למשך 

 דקות נוספות. 30מערכת להפעיל אזעקה לפחות 

החשמל, יחידת ספק הכח תחבר את כאשר תהיה הפסקה באספקת    

 המצברים, והמערכת תפעל כרגיל.

 כשאספקת זרם החשמל תתחדש, יחידת הבקרה תמשיך לפעול כרגיל.   

 אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני ייצרן המצברים.   

זמן הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של    

של המצברים תהיה למערכת היכולת  המצברים. לאחר פריקה מלאה

 שעות. 24מקיבול המצברים תוך  80%להטעין 

דקות לא תציג אזעקה קולית או  15 -הפסקת חשמל לתקופה הקצרה מ           

 ויזואלית על לוח הבקרה.

 פונקציות התוכנה     2.3 

 פונקציות בסיסיות למשתמש  2.3.1  

ולהציג אירועים באופן ספונטני או יחידת הבקרה והתצוגה תוכל לעבד    

עפ"י בקשת המפעיל. יחידת ההפעלה תוכל לזהות אזעקה, תקלה, ומידע 

 על תקלות בחיווט ומיקומן.

 יחידת ההפעלה תספק את פונקציות הבקרה הבאות:     

 השתקת צופר ואיתחול.   -             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ית.יכולת לכוון את המערכת כך שתפעל ידנית או אוטומט   -   

כפתורי סריקה למידע, פונקציות לביטול פעולות, לאזעקות    -   

 ולתקלות.

 לוח מקשים להכנסת סיסמת המשתמש.   -   

 אמצעים לבטל השהיית אזעקה.   -   

 אמצעים להשמעה חוזרת של אזעקה.   -   

 מבנה פיסי/לוגי  2.3.2  

יסית )אביזר יחידת הבקרה תנצל מבנים פיסיים ולוגיים. כל כתובת פ   

גילוי פיזי המחובר לקו גילוי פיסי( תתורגם לכתובת לוגית )תאור 

המיקום של כתובת פיסית מסוימת(. הכתובת הלוגית ותאור המיקום 

 יוגדרו ע"י  המשתמש.

המבנה הפיסי ישקף את הרכב החומרה שבמערכת הגילוי. הוא יהיה    

 שבמע' הגילוי.רמות וכל רמה תשקף רק חלק מהחומרה  3 -מורכב מ

תאור יחידת הבקרה המותקנת ומסופי  -תחנה  -" STATION:   "3רמה    

 ההפעלה.

תאור סוג קו הגלאי  -)יחידת הפעלה(  -" FUNCTION UNIT:   "2רמה               

 שמותקן )אש, כיבוי, אזעקה טכנית וכו'(.

 (.O/Iקרה )" )אביזר( תאור אביזרי הגילוי והבDEVICE:  "1רמה            

המבנה הלוגי יתאר את הסידור הגיאוגרפי והארכיטקטוני באתר   

 המשתמש.  

רמות; כאשר כל רמה למעט הרמה העליונה,  5 -הוא יהיה מרכב מ   

 תתאר רק חלק מכלל המערך.

 תאור כל האתר. -" COMPLEX"  - 5רמה    

 המבנים.תאור של מבנים נפרדים, או חלקים של  -" AREA"  - 4רמה    

 תאור קומה או אזורים עם אובייקטים רבים. -" SECTION"  - 3רמה    

 תאור חדרים או מספר אובייקטים. -" ZONE"  - 2רמה    

תאור המיקום הספציפי של הגלאי או אביזרי  -" ELEMENT"  - 1רמה    

 (.O/Iבקרה  )

לוח  "הכתובת הפיסית" של גלאי או אביזר בקרה תקבע אוטומטית ע"י   

הבקרה. כתובת זו תתייחס למספר קו הגלאים ומיקומו של הגלאי על 

 הקו.

  -"הכתובת הלוגית"  תוגדר ע"י המשתמש ותתבסס על הקשר בין ה   

"ELEMENT לעיל, וה 1" המוגדר ברמה- "COMPLEX המוגדר ברמה "

 של המבנה הלוגי. 5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הרכזת המבקרת את המבנה הפיסי והלוגי תוכל לתמוך במערכת 

 כדלקמן:

 מבנה פיסי:

 אביזרי גילוי 4000 -  1רמה 

מעלי גילוי  40מעגלי גילוי אינטראקטיביים או     40 -  2רמה    

 אנאלוגיים.

 CZ – 10מעגלי גילוי אדרסבל לגלאי     40     

 יציאות מתוכנתות דרך יחידת בקרה או  256     

 יציאות מתוכנתות דרך מעגלי הגילוי או  500     

 יציאות מתוכנתות ומבוקרות דרך יח' הבקרה או   128     

יציאות מתוכנתות ומבוקרות דרך מעגלי הגילוי או   500     

צירוף של הפונקציות המוזכרות לעיל במסגרת 

 המגבלות של יח' הבקרה.

 תת יחידות. 4יח' בקרה אחת המבוססת על  - 3רמה    

 מסופי הפעלה  12     

 למדפסות או מסופי הפיקוד. 232RSיציאות   12     

 מבנה לוגי:   

 (Complexמבנה אחד ) – 5רמה    

 (Areasתחומים ) 16 – 4רמה    

 (Sectionsקטעים ) 396 – 3רמה    

 (Zonesאזורים ) 4000 – 2רמה    

 אלמנטים 4000 – 1רמה    

הרמות של המבנה  5 -ניתן יהיה לבצע פונקציות תפעוליות שונות ב   

על מנת לעבד הצגת אירועים, הפעלה ידנית, פונקציות בקרה הלוגי, 

 אוטומטיות וכו'.

המבנה הלוגי יבטיח סריקה מאורגנת וקלה של נתוני המשתמש לפני     

תכנותם, וימנע השחתת נתונים בזמן שינויים של נתוני המערכת הנעשים 

 עקב שינויים ותוספות.

 עבוד אזעקה   2.3.3  

 (2 -ו   1ארגון האזעקה )רמת אזעקה עקרון             

כשהרכזת במצב של הפעלה ידנית )משטר יום(, תגובה מגלאים   -   

אוטומטיים )עשן, חום וכו'( תישאר כאזעקה מקומית לתקופה 

 .1Tמתוכננת מראש 

( לעובדים בלבד 1בזמן ההשהיה, תשמע אזעקה פנימית )ברמה   -   

מקומי. אם האזעקה כדי להסב את תשומת ליבם למצב אזעקה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מסתיים, אזי מופעל מצב אזעקה מלא  1Tלא מופסקת כאשר 

 ( באופן אוטומטי ותשלח הודעה למכבי האש.2)ברמה 

פועל, יתבצע איתחול של  1Tאם מצב האזעקה מופסק בזמן ש    -   

1T  2ותכנות מראש של זמןT  יתחיל, על מנת שיהיה מספיק זמן

 לבדוק את סיבת האזעקה.

מסתיים, יופעל אוטומטית מצב  2T -אם אין אתחול לפני ש   -   

( שיפעיל אזעקה כללית ויאפשר לשלוח 2אזעקה מלא  )ברמה 

 אות אזעקה למכבי אש.

 הפעלת לחיץ האזעקה יפעיל מיידית מצב אזעקה מלא.   -   

 יוצג על מסוף ההפעלה. 2T -ו 1Tהזמן שנותר לטיימר    -   

מופעלת ידנית תגובה מגלאים  כשיחידת הבקרה אינה   -   

אוטומטיים )עשן, חום  וכו'( תגרום מידית ובכל זמן למצב 

 ( )משטר לילה(2אזעקה מלא )ברמה 

 פונקציות בקרה מתוכנתות 2.3.4  

ניתן יהיה לכוון את כל פונקציות הבקרה לרמות שונות של המבנה    

ו שחרור הלוגי. בעת קבלת הודעה על אירוע )אזעקה, אזהרה, תקלה( א

של פקודה ידנית, פונקציות הבקרה יעובדו דרך המבנה הלוגי, ויפעילו 

 את אביזר הבקרה המכוון.

אביזר הבקרה יהיה צופר, ממסר הפעלה וכד', המחובר לקו הגלאים או    

 בלוח הבקרה.

 המבנה הלוגי יספק "אלמנטים" עם אפיוני הבקרה הבאים לפחות:   

 הפעלת מוצא להפעלת אביזר פיסי."אלמנט" עם יחידת       -   

"אלמנט" עם יחידה משולבת של יחידת הפעלת מוצא ויחידת   -   

 (.CONFIRMATIONדיווח על  ביצוע 

"אלמנט" עם  יחידת הפעלת מוצר אחת ויחידת בקרת כניסה   -   

 אחת לשני יח' הפעלה שונות.

לקבוצות של  OR -ו   ANDניתן יהיה לתכנת פונקציות של מעגלי    

אלמנטים לצורך ביצוע פונקציות של  בקרה מרמת האזור של המבנה 

 הלוגי.

פונקציות בקרה לוגיות, שיקשרו  1000 -ניתן יהיה לתכנת מראש עד ל    

(  ו"קטעים" ZONESאת  "האלמנטים" הדרושים,  ל"אזורים" )

(SECTIONS.של  המבנה הלוגי ) 

 היסטוריה(זיכרון אירועים )קובץ      2.3.5  

 יחידת הבקרה תספק את הפונקציות העיקריות הבאות:               

האירועים האחרונים  1000שמירת הנתונים של לפחות      -   

 במערכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4דרגה  AREAלפי דרישת המפעיל יוצג כל אירוע בכל אזור )     -   

 האירועים האחרונים. 1000במבנה הלוגי( מתוך 

אירועים שקרו בעבר ע"י יחידת ההפעלה דרך החתכים  ניתן יהיה להציג   

 הבאים:

האזעקה האחרונה כולל שינויים בהפעלה ובסטטוס שקרו      -   

 באירוע זה.

 כל האזעקות בסדר כרונולוגי.     -   

 (.TEST  )  כל אזעקות הניסיון      -   

 כל האזעקות מתאריך מסוים.     -   

 כרונולוגי.כל התקלות בסדר      -   

 -כל הפקודות של הוצאת אלמנט, ניתוק, חבור ופעולה רגילה      -   

 בסדר כרונולוגי.

 כל מידע.     -   

 כל פונקציות הבקרה.     -   

, המשמש בד"כ ככלי עזר לאחזקה, PC -ביחידת הבקרה יסופק מתאם ל   

 באמצעותו ניתן לעבד נתוני עבר כדלקמן:

 .PC -העברת כל האירועים ל   -   

לאחסן את רמות הסיכון שנקבעו ע"י אביזרי הגילוי שגרמו    -   

 .PC  -על ה -לאזעקה 

 .PC -להעביר ולשמור את הקודים של תקלות הגלאים ל   -   

 .PC -למחוק את תיק האירועים ע"י הוראות מה   -   

המידע השמור כדי לשמר את מהלך האירועים, לא ניתן לשנות את    

 בקובץ  זיכרון האירועים )היסטוריה( מיחידת ההפעלה של לוח הבקרה.

 מונה אזעקות    2.3.6  

יחידת הבקרה תמספר על יחידת ההפעלה את כל האזעקות. ניתן יהיה    

להציג אזעקות מקומיות ורחוקות בספרור שונה. ניתן יהיה לבחור בין 

זעקות, או  אזעקות ניסיון או אינדיקציה של איזשהו גלאי, או סה"כ א

 אזעקות מאזורי בניה שבהם נעשות עבודות תיקון ואחזקה.

 שעון זמן אמיתי 2.3.7

ביחידת ההפעלה ניתן יהיה להציג את הזמן האמיתי במקרה הצורך.             

 ההחלפה משעון קיץ לחורף וחזרה תבוצע באופן אוטומטי.

 הפעלה וניתוק של אביזרי המערכת 2.3.8

המבנה הלוגי ניתן יהיה להפעיל ולהפסיק את האביזרים אשר באמצעות    

 תוארו במבנה הפיסי וזה באמצעות לוח הבקרה:

 כל גלאי )חום, עשן וכו'(. -   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

( של המבנה ZONEכל אמצעי בקרה והפעלה מרמת האזור ) -   

 הלוגי.

( מרמת ZONESגל אמצעי בקרה והפעלה שהוגדרו כאזורים ) -   

 ( של המבנה הלוגי.SECTIONSהקטעים  )

 אינדיקציה של אזעקה ותקלה המועברת למכבי האש. -   

 אביזרי אזעקה שונים. -   

 מדפסות שונות. -   

 יחידות הפעלה. -   

 אביזר לא תקין 2.3.9

לא ניתן יהיה להחזיר לפעולה אביזרים שמתוארים במבנה הפיסי )גלאי,    

 לחצן אזעקה, יחידת בקרה והפעלה, וכו'( אם היחידה אינה במצב תקין. 

במקרה כזה תציין יחידת הבקרה על יחידת ההפעלה הודעה של "לא    

 תקין" לאביזרים מתאימים

  ( ZONE LOGIC -MULTIלוגיקה של שילוב גלאים ) 2.3.10

ניתן  יהיה להציג אות אזעקה ביחידת ההפעלה אם שני גלאים או יותר,    

 הממוקמים באותו חדר, מפעילים אות אזהרה, או אזעקה.

כלומר ההחלטה אם תהיה אזעקה ואיזה הפעלות יבוצעו )כיבויים,    

ניתוקים שונים וכו'( תתקבל בלוח הבקרה על סמך אינפורמציה של 

ים באותו חלל. לוגיקה זו תיקח בחשבון שניים או יותר גלאים הנמצא

את מצב המערכת )מאוייש, לא מאוייש(.  ניתן יהיה לבצע הפעלות שונות 

 ממספר רמות של אזעקה )אזעקה ראשונה, אזעקה חמורה וכו'(.

 יחידת תאום עם מדפסת 2.3.11

יחידת הבקרה תוכל להפעיל מדפסת סטנדרטית, בין אם ישירות    

 .  232RSך יציאת מיחידת הבקרה, או ממרחק דר

ניתן יהיה להגדיר את הפרמטרים הדרושים למדפסת ישירות מיחידת    

  ההפעלה.

 - LATIN 1יחידת הבקרה נותנת תמיכה למערכת אותיות סמנים מסוג "   

ISO." 

 "(MMIמכונה )"-יחידת תאום אדם  2.4

יחידת הבקרה תתוכנן כך, שיחידת ההפעלה שתשמש את המפעיל תותקן כחלק   

 אינטגרלי של יחידות הבקרה, או כיחידה נפרדת בנפרד מלוח הבקרה.

  COMMUNICATION יחידת הבקרה תתקשר עם יחידת ההפעלה באמצעות   

BUS ( שפועל בקונפיגורציה של מעגלLOOPומבוסס על לא יותר מ )- מוליכים  10

 שמשרתים את הפונקציות הבאות:

 תקשורת.  -  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 . 54ENהפעלת חירום עפ"י   -  

 אספקת זרם.  -  

במעגל סגור תבטיח תפקוד מלא גם במצבים של קצר או נתק  BUS -תקשורת ה  

 בקו  התקשורת.

 עם הציוד הבא: 232RSכאופציה תוכל יחידת הבקרה לתקשר באמצעות     

 מדפסת סטנדרטית.  -  

 CMS - (CENTRAL MONITORING SYSTEMמערכת בקרה מרכזית )  -  

 

ניתן יהיה להפעיל את כל המערכת מיחידת הפעלה  אחת או  מכולן. יחידת   

הבקרה תוכל עם זאת, מלבד התקשורת עם מספר יחידת הפעלה, לתקשר עם 

 יחידות הפעלה נוספות.   11לפחות 

יחידות אלה תיוחד לאזור אחד של המערכת, וכל יחידת הפעלה  11 -כל אחת מ  

 מסוים.תציג ותפעיל אירועים מהאזור ה

כדי להדריך בקלות את המפעיל בתהליך ההפעלה, יש להבטיח כי תפריט   

 המערכת יהיה פשוט  ומבואר היטב.

מבנה חלקה הקדמי של יחידת ההפעלה, יבטיח שכל ההודעות על אירועים   

 קטגוריות של הודעות: 4  -יתחלקו לתצוגה ופעולה ל

 הודעות מצב/אינפורמציה כללית.  -  

 ת מנוטרלות/או מופסקות.מערכו  -  

 מצב אזעקה.  -  

 מצב תקלה.  -  

להצגה ברורה של הטקסט המתאר את   LCD -התצוגה ביחידת ההפעלה תיעזר ב  

 המיקום  הגיאוגרפי של האירוע. 

הלוח יכלול גם כפתור השתקת צופר ואיתחול, לוח מקשים ספרתי להכנסת קוד,   

 נו לעיל.ואזור להצגת ארבעת קבוצת ההודעות שנמ

סמנים כ"א המאפשרים תצוגה  40שורות של  4תהיינה לפחות  LCD -ל   

סימולטנית של האירוע הראשון והאחרון, ומונה המציין את המידע שניתן ל הציג  

לכל קטגוריה. אור רקע לתצוגה תאפשר הצגת אזעקות אש על רקע אדום ואילו 

 בצהוב. -תקלות, סטטוס ואזורים מנותקים 

 אירוע שמוצג יתבסס על המידע  הבא:כל   

 סוג האירוע ומספרו בסדר כרונולוגי.   -  

 תיאור פיסי של אביזר הגילוי.   -  

של המיקום הפיסי של כל  -שיוגדר ע"י המשתמש  -תיאור גיאוגרפי    -  

 אביזר גילוי.

 ארבעת קטגוריות ההודעה יספקו את האינדיקציות ופונקציות ההפעלה הבאות:  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וכפתור גלילה למפעיל לבחירת אירועים כמו גלאים  LEDתצוגת  - מידע   -

 שהועברו למצב בדיקה או לוח במצב יום או לילה.

וכפתור גלילה לבחירת ניטרול צופרי  LEDתצוגת  - פעולות נטרול  -

אזעקה, או העברת אזעקה מרוחקת, או כל פונקציות הבקרה שאפשר 

 להפעילן ולהפסיקן.

וכפתור גלילה למפעיל לבחירת אזעקות פעילות או  LEDתצוגת : אזעקות -

 הפעלה מרוחקת והפעלת צופר אזעקה.

כפתור גלילה למפעיל ובדיקת מצבי תקלה של  LEDתצוגת  תקלות: -  

 צופרי אזעקה, של מערכות העברה למרחוק או תקלות במערכת.

 

כלליות. לכל מסכי טקסט להנחיות  16לכל יחידת הפעלה תהיה ספריה של עד   

)הנחיות  אירוע ניתן יהיה לבחור איזה טקסט יוצג בנוסף לאינפורמציה הרגילה 

 לשומר וכדומה(.

 12שניתן להרחיב בשלבים של  LEDניתנת האופציה לחבר לוח תצוגה של נוריות   

X 2 .נוריות 

( יתוכנתו לאזורים או לקטעים של המבנה הלוגי, ויופעלו ע"י LEDתצוגות אלה )  

 אחד משלושת הקטגוריות לפי בחירה )אזעקה, תקלה ומצב הפסקת פעולה(. כל

 אפיוני הפעלה  2.5 

כאשר לוח הבקרה מופעל לראשונה, הוא יפעל בעזרת קווי גלאים אנלוגיים   

הפועלים כקווי גילוי קונבנציונליים. כדי לספק נוחות וגמישות מירבית בתהליך 

 והמוגדרים מראש:ההפעלה יתאפשרו אופני ההפעלה הבאים 

 בהכנסת הגלאי לבסיס, יחידת הבקרה תשלח כתובת פיסית לגלאי.      -  

ע"י הפעלה מקומית של הגלאי בעזרת בודק גלאים נייד, יחידת הבקרה      -  

 תשלח במקביל כתובת פיסית ותבצע בדיקת פעילות של גלאי זה.

ניתן יהיה לקבוע את כל הפרמטרים של יחידת הבקרה כפי שמוגדר בהוראות   

 לאחזקה. PCלמשתמש, ע"י שימוש במחשב 

שמחובר בזמן אמת ליחידת הבקרה. אפשרות  PCהכנת המידע תתבצע ע"י   

 אחרת היא להכין את המידע מראש, ולהזינו לאחר מכן ללוח הבקרה.

 .PC -ניתן יהיה לשמור את המידע שבמערכת על גבי דיסקט גיבוי ב  

כדי להבטיח התאמה אופטימלית של המערכת למשתמש, הנתונים של   

 המשתמש, יכללו לפחות את הפונקציות הבאות:

 פונקציות הפעלה של המשתמש )אירגון האזעקה, סוג הגלאים וכו'(.   -  

 פיסי של הגלאי.תאור גיאוגרפי של המיקום ה  -      

 בניית המבנה לוגי.  -      

 פרמטרים של הגלאי. -  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ניתן יהיה לבקר את תפקוד המערכת ולקבוע פרמטרים שונים למערכת הגילוי         

אם הוא קשור ישירות ליחידת הבקרה, או מתואמת מרחוק דרך  PCבאמצעות 

 קו טלפון  

            

 גלאי עשן אנלוגי אופטי     .3

 אפיונים פיסיים ואלקטרוניים של הגלאי  3.1

תכנון מערכת גילוי העשן צריך להבטיח תגובה אחידה לכל המוצרים        

המתלקחים, גם אלו היוצרים אש ועשן וגם אלו הנשרפים באיטיות 

(SMOULDENING FIRE .) 

 הגלאי לא יכיל בתוכו חומרים רדיו אקטיביים כלשהם.  

ך לעבוד על מעגל היוצר סדרת "פולסים" מסונכרת של אור ולא עקרון הגילוי צרי     

 תלוי בטמפרטורת הסביבה הקרובה לגלאי.

לגלאי תהיה יכולת מיחשוב מספקת על מנת להחליט על מידת החירום של מצב     

אזעקה ללא צורך להתקשר ליחידת הבקרה, ובהתבסס על הערכת האותות 

 שקלט.

 . EN 54-7/9-הגלאי יענה לדרישות תקן   

מעבר לדרישות הסטנדרט האירופאי לגלאי עשן אופטיים, על הגלאי לעמוד גם             

 1TF  (OPEN WOOD FIRE.)במבחן האש 

הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר לפחות שתי דרגות של סכנה ליחידת הבקרה   

 הערכה, וזאת על פי התכנות של לוח הבקרה לפי דרישות הלקוח.

צריך להיות מסוגל לבצע בדיקה עצמית ולשדר לפחות שני דיווחים על הגלאי   

 מצבו ללוח הבקרה.

הגלאי יוכל לשגר מידע נוסף ליחידת הבקרה. אינפורמציה זו תכלול את  כל   

הנתונים הרלבנטיים על מצב הגלאי ותאפשר מידע רצוף בלוח הבקרה על תנאי 

 הסביבה של הגלאי.

ורית סימון  ובעל יכולת לדווח לנורית סימון רחוקה על הגלאי להיות מצויד בנ  

מצב האזעקה ומידע שירות אחר. על הגלאי להיות בעל כתובת ייחודית. הגלאי 

 יהיה מצויד במבודד שיבטיח את המשך פעולת קו הגלאים במקרה של קצר.

 קוטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו נזק לגלאי.             

 זיים ואלקטרוניים של המערכת.אפיונים פי  3.2 

ניתן לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י כתובת ייחודית, סוג הגלאי, ומיקומו       

 הגיאוגרפי במערכת.

 לא יעשה שימוש בכל מתג על מנת לקבוע את מיקומו של הגלאי במערכת.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המערכת תוכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הדרושים לה כאשר אחד או מס'   

גלאים מסולקים לצמיתות ממנה, מותקנים  מחדש או מוחלפים באחרים, גם 

 כאשר הזרם למערכת נותק לחלוטין.

כל המעגלים החשמליים נמצאים בגלאי עצמו, כך שאין צורך במעגלים   

 אלקטרונים פעילים בבסיס הגלאי.

(  CLASS B WIRINGהגלאי יתחבר ליחידת הבקרה במעגל של שני חוטים )   

(  החיווט ייעשה CLASS A WIRINGבפקוח מלא, או במעגל של ארבעה חוטים )

 ( לא מסוכך.TWISTEDבאמצעות זוג חוטים מפותל )

לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, על בסיס של פרוטוקול   

לזיהוי טעויות, עם אפשרות להעברה של מידע רב. המערכת תעביר הודעה על 

 שניות מזיהוי המצב ע"י הגלאי. 4יפות גבוהה, עד מצב אזעקה עם עד

 אפיונים מכניים  3.3 

 כניסת חרקים לחיישן תמנע ע"י מחסום בנוי בתוך הגלאי.   

 הגלאי מתוכנן כך שניתן יהיה לפרקו בקלות לשם ניקוי וטיפול במפעל.  

 הגלאי יותקן על בסיסו ללא צורך בכלים.  

וסתר לחלוטין ע"י גוף הגלאי לאחר לשמירה על אסתטיות רצוי שהבסיס י

 התקנתו.

הבסיס יכלול רכיב ובו מספר מיוחד לכל בסיס. על מספר זה להיות מזוהה  מלוח   

 הבקרה הקשור אליו.

הבסיס יכלול את כל המגעים הדרושים לחיווט הגלאי. הכנסת והוצאת הגלאי          

ע"י מכשיר מתאים לגובה  PUSH-TWISTמהבסיס תעשה ע"י מנגנון פשוט של 

מטר מן הרצפה. ניתן יהיה להגן על הגלאי ע"י מתקן נעילה מונע  7של לפחות 

 הוצאתו מן הבסיס.

היצרן ייצר ויספק ציוד בדיקה שיאפשר בדיקה של כל הפונקציות כולל פתחי            

ם מ' מהרצפה,  ללא עשן או אביזרי 7כניסת עשן, של גלאי עשן לגובה של לפחות 

  אחרים המייצרים תרסיס. 

יש להבטיח שיהיו בנמצא אביזרים לשימושים מיוחדים )למשל כלוב הגנה,   

הגבהה לחיבור צינור על הטיח  וכו'(. על כל החלקים, כולל חומר פלסטי, להיות 

 DIS  /ISO /54840 11469מסומנים כחומרים הניתנים להשמדה בהתאם לתקנים 

DIN . 

                                  

 גלאי אנלוגי טרמי .4

 אפיונים פיזיים ואלקטרוניים  4.1 

מערכת הגילוי תופעל ע"י שילוב של קצב העלייה של הטמפרטורה וטמפרטורה         

. יעשה פיצוי NTCקבועה מקסימלית. זה, באמצעות שני טרמיסטורים מסוג 

 לגלאי עקב שינוי טמפרטורה בסביבה בה הוא מותקן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הגלאי יתקשר עם לוח הבקרה וידווח על לפחות שתי דרגות של סכנה )רגיעה,        

 ואזעקה(.

המעגלים האלקטרוניים צריכים להיות אטומים לחלוטין למניעת השפעה של        

 אבק, לחות או לכלוך.

 -  SAFEהגלאי יהיה בעל אופן פעולה המבטיח המשך פעילות גם בזמן תקלה  )       

FAILם יש תקלה ב(. א- CPU  של לוח הבקרה, הגלאי ימשיך לעבוד לפחות

 בתצורת קולקטיב.

 בסיס גלאי החום יהיה זהה לבסיסי כל הגלאים מאותה סדרה.  

לשמירה על אסתטיות רצוי שהבסיס יוסתר לחלוטין ע"י גוף הגלאי לאחר 

 התקנתו.

תוך הגלאי חייבת קוטביות הפוכה או חיווט לקוי באזורים לא יגרמו נזק לגלאי. ב  

להיות נורית סימון, כמו כן צריכה להיות האפשרות לחבר נורה חיצונית שתופעל  

 כפונקציה של אזעקה בגלאי.

לגלאי צריך להיות קו בידוד, כדי לבודד את הקווים בין שתי נקודות במקרה של 

 קצר.

 להגנה על הסביבה, הגלאי יהיה בעל התכונות הבאות:  

 לקים שניתן להשליך כמו מכסים או אריזה.לא יהיו בו ח   -  

 אריזה ניתנת למחזור.   -  

 קל לתחזוק.   -  

 קל לפירוק ולהפרדה של חלקים מסוגי חומר שונים.   -  

 סימון בחריטה על פלסטיק )לא דיו(.   -  

 

 טרמי    –גלאי עשן אנלוגי משולב אופטי  .5

 אפיונים פיסיים ואלקטרוניים של הגלאי  5.1 

גלאי זה יכיל מספר רב לקריטריונים, כאשר מינימום הקריטריונים שבו הם       

כדלקמן: סמיכות העשן, שינוי בסמיכות העשן במשך זמן, קצב עלית טמפרטורה, 

 וטמפרטורה מקסימלית.

 הגלאי לא יכיל בתוכו חומרים רדיואקטיביים כלשהם.       

להחליט על מידת החירום של מצב לגלאי תהיה יכולת מחשוב מספקת על מנת   

האזעקה בהתבסס על הערכת האותות שקלט ללא צורך להתקשר ליחידת  

 הבקרה.

. מעבר לדרישות התקן האירופאי לגלאי 57EN- 7/9 -הגלאי יהיה בהתאם לתקן      

 -( ובOPEN WOOD FIRE)  1TFעשן אופטיים, על הגלאי לעמוד במבחן האש 

6TF (ALCHOHOL FIRE.) 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

גם כאשר יש ליקוי ברגש  57EN- 7/9הגלאי יוכל לתפקד כגלאי עשן עפ"י תקן       

 הטמפרטורה. במקרה כזה ישוגרו אותות תקלה ליחידת הבקרה.

הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר ללוח הבקרה לפחות שתי דרגות של סכנה       

 להערכה, וזאת לפי התכנון של לוח הבקרה הספציפי.

וכל לבצע בדיקה עצמית, ולשדר ללוח הבקרה לפחות שתי פונקציות של הגלאי י      

 סטטוס.

הגלאי צריך להיות מסוגל לשלוח מידע נוסף ליחידת הבקרה, אינפורמציה זו       

תכלול את כל הנתונים הרלבנטיים של הגלאי, ותאפשר מידע רצוף על תנאי 

 הסביבה של הגלאי ביחידת הבקרה.

 ווט שגוי לא יגרמו נזק לגלאי.קוטביות הפוכה או ח  

הגלאי יהיה מצויד בנורית סימון ובעל יכולת לדווח לנורית סימון רחוקה על       

 מצבי האזעקה ומידע על שירות אחר.

 אפיונים פיזיים ואלקטרוניים של המערכת.  5.2 

ניתן לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י סוג הגלאי, ומיקומו הגיאוגרפי        

רכת. לא יעשה שימוש בכל מתג על מנת לקבוע את מיקומו של הגלאי במע

 במערכת.

המערכת תוכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הדרושים כאשר אחד או מספר         

גלאים מסולקים לצמיתות מנה, מותקנים מחדש או מוחלפים באחרים, גם 

 כאשר באותו פרק זמן הזרם למערכת נותק לחלוטין.

ם האלקטרוניים נמצאים בגלאי עצמו כך שאין צורך במעגלים כל המעגלי  

 אלקטרוניים פעילים בבסיס גלאי.

( בפקוח CLASS B WIRINGגלאי יתחבר ליחידת הבקרה במעגל של שני חוטים )      

(. החיווט יעשה באמצעות זוג CALSS A WIRINGחוטים ) 4מלא, או במעגל של 

 ( לא מסוכך. TWISTEDחוטים מפותל )

לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, על בסיס של פרוטוקול       

 לזיהוי טעויות עם אפשרות העברה של מידע  רב.

שניות  2 -המערכת תעביר הודעות על מצב אזעקה בעל עדיפות גבוהה לא יותר מ      

 לאחר שהגלאי זיהה את מצב.

 אפיונים מכניים 5.3 

 ע"י מחסום הבנוי בתוך הגלאי. כניסת חרקים לחיישן תמנע  

 הגלאי מתוכנן כך שניתן יהיה לפרקו בקלות לשם ניקוי וטיפול במפעל.  

פשוט  Push-Twistהכנסת והוצאת הגלאי מהבסיס צריכה להיעשות ע"י מנגנון   

 מ' מהרצפה. 7בעזרת כלי מתאים בגובה של לפחות 

גוף הגלאי לאחר לשמירה על אסתטיות רצוי שהבסיס יוסתר לחלוטין ע"י 

 התקנתו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ניתן יהיה להגן על הגלאי ע"י מתקן נעילה המונע הוצאתו מן הבסיס. היצרן ייצר   

ויספק ציוד בדיקה שיאפשר בדיקה פונקציונלית כולל פתחי כניסת עשן, של גלאי 

מטר מהרצפה ללא עשן או אביזרים אחרים המייצרים  7עשן בגובה של לפחות 

 תרסיס.

היו בנמצא אביזרים לשימושים מיוחדים )למשל כלוב הגנה, יש להבטיח שי  

 הגבהה לחיבור צינור על הטיח וכו'(.

על כל החלקים, כולל חלקי הפלסטיק, להיות מסומנים כחומרים הניתנים   

 11469DIS  /ISO  /54840להשמדה בהתאם לתקנות איכות הסביבה ולתקנים 

DIN  אוDIN7728 / ISO1043  

 

    גלאי קרן .   6

 מטר, ויגלה את כל ספקטרום סוגי העשן. 5-100הגלאי ישמש לכיסוי שטחים באורך של  

הגלאי יפעל בעקרון של משדר מקלט מופנה ביחידה אחת כאשר ממול ליחידה זו יותקן  

 רפלקטור פאסיבי )ללא חיווט(.

 דרגות של סכנה להערכה. 2הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר ללוח הבקרה לפחות  

 פונקציות של סטטוס. 2הגלאי יוכל לבצע בדיקה עצמית ולשדר ללוח הבקרה לפחות 

הגלאי צריך להיות מסוגל לשלוח מידע נוסף ליחידת הבקרה, אינפורמציה זו תכלול את  

כל הנתונים הרלבנטיים של הגלאי, ותאפשר מידע רצוף על תנאי הסביבה של הגלאי 

 ביחידת הבקרה.

 של רגישות הניתנים לכוון בגלאי.דרגות  3לגלאי יהיו  

 הגלאי יבצע פיצוי על לכלוך שמצטבר על הזכוכית הקדמית. 

 הגלאי יוכל לפעול כגלאי קונבצניונלי / קולקטיב ע"י שינוי מצב מפסק בגלאי. 

 קוטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו נזק לגלאי. 

(. בפיקוח מלא, או Class B wiringהגלאי יתחבר ליח' הבקרה במעגל ע"י שני חוטים ) 

 (.Calls A wiringחוטים ) 4במעגל של 

( לא מסוכך. עיבוד האותות יעשה TWISTEDהחיווט יעשה בעזרת זוג חוטים מפותל ) 

 ע"י מיקרופרוססור המותקן בגלאי עצמו.

 (.One-Man Adjustmentכיוון הגלאי יעשה בצורה פשוטה ונוחה ע"י אדם אחד ) 

 

 ממוענים    לחצני אזעקה . 7

 אפיונים פיזיים ואלקטרוניים  7.1 

 האזעקה תופעל ע"י שבירת הזכוכית ללא צורך באמצעים נוספים )כמו פטיש(.      

 משטח הזכוכית יעוצב כך שתמנענה פגיעות של המפעיל בזמן השבירה.  

לחצן האזעקה הידני יוכל להתחבר יחד עם אביזרים אחרים הקשורים למערכת   

 עשן לאותו לוח בקרה. כמו גלאי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לחצן האזעקה יוכל לבודד קצרם בקו הגלאים, וזאת על מנת לא להפריע לתפקוד   

 התקין של יתר הגלאים בקו זה.

כאשר מתגברים על הקצר והמערכת חוזרת לתפקוד רגיל, פונקציה זו של בידוד   

 תשמר במערכת.

פר זיהוי מיוחד לחצן האזעקה יהיה מבוסס על מיקרופרוססור ויהיה בעל מס  

 בתוך המעגל האלקטרוני שלו כשהגישה אליו תעשה מלוח הבקרה.

ללחצן זה תהיה תקשורת דיגיטלית עם לוח הבקרה על בסיס של פרוטוקול זיהוי    

 טעויות ועם העברה מרובה של מידע.

הלחצן יהיה מבוקר ויסמן ללוח הבקרה על כל מצב שאינו בגדר הנורמלי, כעל    

 . מצב של תקלה

שתואר עם הפעלתו. ניתן יהיה  LEDבתוך לחצן האזעקה הידני תהיה נורית   

 לבדוק את הלחצן מבלי שיהיה צורך להרוס את כיסוי הזכוכית.

 הסרת כיסוי הלחצן ללא סמכות צריכה לגרום לאזעקה.  

 . BS 5839-2 -ו EN  PR 54-11לחצן האזעקה יותאם לתקן   

 אפיונים מכניים  7.2 

 מהדקים לחיבור החיווט. 3אזעקה יותקן בתוך קופסה שמכילה לפחות לחצן ה  

ניתן יהיה לשמור בנפרד את החלק המכיל מעגלים אלקטרוניים רגישים לפני   

 הפעלת המערכת, ובכך למנוע נזק אפשרי בעת ההתקנה.

 

   (OUTPUT MODULEיחידת הפעלה  .  8

 אפיונים מכניים ואלקטרוניים  8.1 

היציאה תתוכנן כך שתמוקם יחד עם האביזרים הממוענים האחרים על  יחידת   

 קו הגלאים.

יחידה זו תשמש כיחידת תיאום להפעלת ציוד  חיצוני כגון אלקטרו מגנטים   

 עשן, מסכי עשן וכו', על מערכת גילוי האש.-לסגירת דלתות אש, מאווררים, פתחי

 . A4  /VAC 220מגעי היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח    

ליחידה זו, תהיה כניסת בקרה מבוקרת, כדי לאפשר למכשיר לשדר חזרה ללוח   

 הבקרה, אישור לפעולה שבוצעה על ידו.

 יחידת מסירת הנתונים תהיה ברת פיקוח ע"י כל גלאי הקשור לאותו לוח בקרה.  

ניתן יהיה לנתק את היחידה מלוח הבקרה ע"י קוד. להפעלה ממסר מסירת   

 הנתונים לא יהיה צורך בספק כוח נוסף.

 גידי ממוען ורגיל.-היחידה תחובר ללוח הבקרה ע"י קו גלאים דו  

 .56IPהיא תוכל לפעול הן בחדרים יבשים והן ברטובים לפי קטגורית הגנה   

יחידה זו תהיה מצוידת בפונקציה של חוצץ/מבודד קו למקרים של קצר בקו   

ים תחזור אוטומטית לפעולה רגילה מיד לאחר הגלאים. יחידת מסירת הנתונ

 ביטול הקצר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

היחידה תהיה מצוידת בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה   

 להפעיל את הרכיב הבוחן והשולח את כתובת היחידה ללוח הבקרה.

  -פנימית תציין פעולה תקינה של הרכיב. הגישה ללחצן ולנורית ה LEDנורית   

LED פתיחת מארז היחידה. רק בעת 

ניתן יהיה להחליף את החלקים האלקטרוניים ביחידה ללא צורך בפירוק המארז   

 וניתוק החיווט.

 אפיונים מכניים 8.2 

את המחברים והחלקים האלקטרוניים ניתן יהיה להתקין בנפרד על מנת שניתן   

יהיה לבצע את החיווט לפני הכנסת הרכיב האלקטרוני ו/או להתאים את 

 האלקטרוניקה לכל קופסא סטנדרטית בגודל מתאים.

. המהדקים 16PGכניסות מדגם  6במארז צריך להיות מקום לכניסת כבלים דרך   

של יחידות המוצא צריכים להיות מסוג ללא ברגים עם מגבלי לחץ בכדי למנוע 

 עיוות של המגעים והחלשה של לחץ המגע. 

 

 גלאי כבל .9

טמפרטורה קבועה ומורכב משני תילים נושאי זרם המופרדים גלאי הכבל יהיה מסוג  

 ע"י בידוד רגיש לחום. גלאי הכבל יהיה מאושר מכון תקנים מוכר.

או  Tמעגל גלאי הכבל יורכב מקטעים המחוברים בטור. לא יאושרו הסתעפויות בצורת   

Y . 

 קו. כל קטע של גלאי כבל, יסתיים ביח' סוף קו עם מערכת לבדיקת תקינות ה  

 קצהו השני של הכבל יחובר למתאם לרכזת גילוי אש תקנית. 

ניתן להשתמש בקטעים של תילים רגילים, כאשר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת   

 אש.

 טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה: 

 

 אי כבלטמפרטורת סביבה                   טמפרטורת הפעלה גלאי           סוג גל 

 ___________          כבל                                           מירבית       

     C 70  +20 -                                     C 87                                         70 SF 

 

 .EPC -הכבל יעמוד בתנאי סביבה חיצוניים וכן בתנאים המקובלים בתעשייה  

 מטר. 120האורך המרבי המותר לכל איזור של גלאי כבל, לא יעלה על  

יש להשתמש בכבל נושא  -בכל מקום בו נדרשת תמיכה של גלאי הכבל כשהוא באוויר  

 המסופק עם גלאי הכבל.

התקנת גלאי הכבל, תיעשה בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אביזרי התקנה  

 מקוריים שלו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 גלאי עשן לתעלות מיזוג אויר    .10

היחידה מיועדת להתקנה בתעלות אויר צח או אויר חוזר לצורך בקרה למקרה שעשן  

 מעורב באוויר הזורם בתעלה.

היחידה תהיה מבוססת על גלאי עשן ממוען מסוג אנלוגי או אינטראקטיבי בהם יעשה  

 שימוש בכל יתר חלקי המבנה.

חלקיקי העשן מתוך האוויר הזורם בתעלה במהירויות היחידה תהיה מיועדת לסנן את  

גבוהות והחדרתו אל הגלאי לצורך קבלת אזעקה במידה וכמות החלקיקים מחייבת 

 זאת.

 

התקנת היחידה לתוך התעלה תהיה קלה ככל הניתן ולא תחייב את פרוק התעלה או  

 החלקים ממנה אלא תעשה בתוך תעלות קיימות ופעילות.

יעשה אל התעלה עצמה אלא על חלקי הקונסטרוקציה של התעלה.  חיזוק היחידה לא 

 חיזוק היחידה לא תגרע מפעולת מערכת מיזוג האוויר.

במידת הצורך ידאג הקבלן לתאם עם הקבלן המבצע התקנה או שרות למערכת מיזוג  

 אויר בבניין.

 

 חייגן טלפון אוטומטי .11

מנויי טלפון וסידור  6 –רות חיוג ל חייגן הטלפון האוטומטי יהיה דיגיטלי, בעל אפש 

 ספרות. 10למסירת הודעה מוקלטת )צרובה(. כל מספר טלפון עד 

 

 אמצעי התראה: .12

 צופר פנימי 12.1 

כולל הצופרים יהיו אלקטרוניים מותאמים למתח נמוך ולצריכת זרם מינימלית 

 נצנץ.

 ספציפי לכל צור.הצופרים יכללו יחידת "דחף", רמקול שופר וכן אוסצילטור   

 עוצמת הצופרים תהיה על פי ההגדרה הספציפית בתכנון המפורט.  

 הפסקת פעולת הצופרים ע"י לחיצה על מתג ל"השתקת צופרים" בלוח הבקרה.            

 וולט )מתח ישר(. 18-36מתח פעולה:   

 (.DB105אמפר מקסימום )לצופר בעוצמה של  0.9צריכת זרם:   

ואילו  DB105בשטחים הציבוריים ובקומות החניונים תהיה  עוצמת הצופרים  

 בלבד. DB 85-95הצופרים שיותקנו בעוגנים או במשרדים יהיו בעוצמה של 

 נורית סימון:   12.2 

תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן   

במעבר על מנת לאפשר  בתוך חדר סגור, ארון, לוח חשמל וכו', המנורה תותקן

 זיהוי מהיר של הגלאי המזעיק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הנורית תהבהב/תדלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.  

הנורית תופעל בזרם נמוך, ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר   

 תאפשר לחזות בהארתה בזוית רחבה וממרחק.

הצורך. במידה ויעשה הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה   

יותקנו שתי יחידות במקביל, להבטחת הפעולה, העצמה  LEDשימוש בנורית 

 והזווית בה ניתן לצפות בנוריות.

 ניתן יהיה לחבר עד ארבעה גלאים לכל נורית סימון.  

כל נוריות הסימון שיחוברו לגלאים הקונבנציונליים ולגלאים הממוענים יהיו   

 זהות בצבען ובצורתן.

 

 ללוחות חשמל: 200FMמערכת כיבוי אוטומטית בגז  .13

 FMאו  ULאו  VDSאו  CNPPאו  EPAמאושר ע"י  200FMהכיבוי האוטומטי יהיה בגז  

 .NFPA –ויהיה תואם לסטנדרטים המפורטים ב 

 מיכלי הגז ימולאו בכמות גז על פי הכמות הדרושה לפי נפח הלוח. 

מקומי, לחצן הפעלת כיבוי, יחידת הפעלה מכנית המערכת תכלול מיכל כיבוי, שעון לחץ  

 ( להעברת אינדיקציה על ירידת לחץ במיכל ללוח הבקרה.S.Pידנית, ורגש לחץ )

שסתום ההפעלה או הנפץ החשמלי יבוקרו בלוח הבקרה וחיווי על הפעלתם או אי  

 תקינותם יתקבל בלוח הבקרה עד לתיקונם.

או  1131DOגלאי עשן אלקטרו אופטיים מסוג  2בכל לוח חשמל בעל חלל משותף יותקנו  

 ש"ע ונחיר פיזור.

כל האביזרים שיותקנו בלוח החשמל יותקנו בצורה חיצונית. טיפול או פירוק הגלאי  

יבוצע מהצד החיצוני של הלוח בלבד וזאת על מנת למנוע סכנת התחשמלות בזמן טיפול 

 בגלאים או בנחירים.

 2היה הפעלת המיכל רק לאחר פעולת גילוי של למניעת הפעלת שווא של המערכת ת 

( או במקרה Cross Zoningגלאים לפחות המחוברים לאזורים שונים )הצלבת אזורים 

 (.Verificationגלאים יבוצע אימות ) 2ולא ניתן להתקין 

למערכת הכיבוי ניתן יהיה לחבר גם לחצן הפעלת כיבוי להפעלה חשמלית מקומית.  

על הפעלה כפולה, בצבע שונה מלחצן אזעקת אש וישולט בצורה לחצן זה יהי הלחצן ב

 ברורה להגדרת אופן הפעלתו.

 מגולוון עם נחירי פיזור. 40צנרת פיזור הגז תהיה נחושת או פלדה סקדיואל  

חישובי תכנון המערכת לרבות צנרת ונחירים יוצג למזמין לאישור וימצאו ברשות  

ל מקרה החישוב יתבסס על ריכוז חומר כיבוי על הקבלן על פי כל דרישה של המזמין. בכ

 לגז הרלוונטי. NFPAפי הגדרת 

 10חישובי הצנרת והנחירים יתבססו על שחרור הגז בלוח החשמל תוך פרק זמן של עד  

 שניות לכל היותר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מיקום המיכל יהיה על קיר קרוב ככל האפשר ללוח החשמל, במקום מוגן ומאושר ע"י  

 המתכנן והמפקח באתר.

  NFPA17/17Aמערכת כיבוי באבקה יבשה לחדר גנרטור לפי 

(   DRY CHIMICALמערכת כיבוי באבקה לחדר גנרטור תהיה מסוג אבקה יבשה  ) 

 .KIDDE IND כדוגמת   NFPA17ומותקנת עפ"י דרישות  FM, ULמאושרת 

        המערכת תכלול: מיכלי כיבוי בגודל המתאים לחדר עבור כיסוי בשיטת "הצפה מלאה"  

(TOTAL FLODING ,נחירי כיבוי, גלאי נתיך, צנרת מלאה, מערכת הפעלה אוטומטית  ) 

תחנת הפעלה ידנית, דיווח לרכזת גילוי אש של המבנה, חיבור פיקוד לניתוק מתחים 

 בזמן 

 הפעלת המערכת.

 .1חלק  5356המערכת תיבדק ותאושר ע"י מת"י להתאמה לתקן ישראלי  

 

 חיווט .14

יועבר ע"י הקבלן בתוך צינורות ותעלות אשר יוכנו על ידי אחרים בתוואי עפ"י  החיווט 

התכנון המפורט. החיווט יעשה ב"כבלי דרופ" בעלי מעטה כפול בחתך כנדרש בתקן 

ממ"ר  2.5ממ"ר לפחות להפעלת מערכות כיבוי אוטומטיות,  1.5. )3חלק  1220ישראלי 

 אלקטרומגנטיים(.לפחות בקווי הזנה ראשיים למחזיקי דלתות 

 C158C◦20-עמיד בטמפרטורות  C.P.Vהמעטה החיצוני יהיה עשוי  

בידוד הכבלים יהיה בצבע אדום על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים למערכות אחרות.  

 בכל מקרה יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע ומעטה זהה למטרות ושימושים זהים.

כגון גלאים ולחיצים, בתוך לוח הבקרה, חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בתוך אלמנטים  

 או בלוחות חיבורים מסודרים בארונות או קופסאות חיבורים.

 

 מפרט למערכת בקרת חניון

 

 כללי:

המערכת על כלל רכיביה תהיה בעלת ניסיון רב בהתקנות דומות בישראל , המציע יפרט  .1

 חניונים המצויידים במערכת המוצעת. 50רשימת לפחות 

בעל יכולת מוכחת לתחזוקת המערכת ולמתן שירות עבורה, הן ללקוח הספק יהיה  .2

 הסופי והן למפעיל החניון במידה והלקוח יפעיל את החניון באמצעותו.

הספק יהיה בעל חוסן כלכלי מוכח וידע וניסיון מוכח באינטגרציית מערכות ובפיתוח  .3

 תוכנה והתאמות מערכת

 הפעלת חניונים. ספק המערכת תהיה חברת אינטגרציה ולא חברת .4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מרכיבי המערכת:  .1

 המערכת תפעל באופן אוטומטי תוך התבססות על המרכיבים הבאים:  .7

 חדר בקרה .א

 שרת מערכת חניון כולל ממשק לחברת האשראי  .1

 בקר מערכת ראשי משולב קופת ידנית .2

 מדפסת דוחות .3

 רכזת אינטרקום ושלוחת מנהל .4

 ציוד קצה  .ב

 מחסום זרוע מהיר. .1

 למחסומים.גלאי לולאה  .2

 גלאי לולאה למנפיקים ובולעים .3

 מנפיקי כניסה .4

 בולעי יציאה .5

 אופציונלי לחניונים פנימיים –עמדות מנויים  .6

   LPRעמדות  .7

 עמדות תשלום אוטומטיות .8

 

 תיאור תהליכים: .2

 תיאור תהליך הכניסה: .8

עם הגעת רכב לכניסה, הרכב דורך את גלאי הלולאות ומתחיל את תהליך הכניסה,  

והמחסום ייפתח באופן אוטומטי, הודעה  LPRמורשים יזוהו ע"י מערכת ה  רכבים

 מתאימה תופיע על צג המנפיק כולל ציון שם המנוי "ברוך הבא + שם המנוי". 

לקוחות מזדמנים ילחצו על הלחצן הייעודי במנפיק ויקבלו כרטיס חניה שיופק באופן  

ילחץ על  -תפעול מכונת התשלוםמיידי )לא למעלה משניה( במידה והנהג זקוק לעזרה ב

 כפתור האינטרקום ויקבל סיוע / הנחיות  מחדר בקרת החניון.

 : תיאור תהליך התשלום

 : לקוחות מזדמנים בתשלום מלא

 הלקוח ייגש לעמדת התשלום האוטומטית ויכניס את כרטיסו למכונת התשלום.  

 מכונת התשלום תציג  את סכום התשלום הנדרש בהתאמה לזמן השהייה והתעריף.   

התשלום יבוצע באחד מאמצעי התשלום הבאים: שטרות / מטבעות / כרטיס אשראי.  

במידת הצורך יקבל עודף.חשבונית תונפק רק במידה והלקוח יילחץ על לחצן ה"קבלה". 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יבל מדבקת הנחה היא תחושב באופן הכרטיס המשולם יוחזר ללקוח. במידה והלקוח ק

 אוטומטי עם הכנסת הכרטיס.

ילחץ על כפתור האינטרקום ויקבל  -במידה והנהג זקוק לעזרה בתפעול מכונת התשלום 

 סיוע / הנחיות  מחדר בקרת החניון.

יפנה לחדר בקרת החניון באמצעות האינטרקום והבקר  –במקרה של אובדן כרטיס  

 ום או לקורא היציאה.יישלח חיוב למכונת התשל

 תיאור תהליך היציאה 

עם הגעת רכב ליציאה, הרכב דורך את גלאי הלולאות ומתחיל את תהליך היציאה,  

והמחסום ייפתח באופן אוטומטי, הודעה  LPRמורשים יזוהו ע"י מערכת ה  רכבים

 מתאימה תופיע על צג הבולע כולל ציון "צאתך לשלום + שם המנוי". 

והמחסום ייפתח באופן מיידי אם שולמו  LPRם יזוהו על ידי מערכת ה לקוחות מזדמני 

או במידה והם יצאו במסגרת זמן זניח או שיתרת התשלום הנדרשת הנה אפס. במידה 

והזיהוי ביציאה אינו מלא , המחסום לא ייפתח, תופיע הודעה מתאימה והמזדמן יוכל 

ילם או שצריך להשלים את להכניס את כרטיס החניה ולצאת , במידה והלקוח לא ש

דמי החניה הוא יוכל לבצע זאת באמצעות מנגנון האשראי המובנה ויקבל קבלה בעמדת 

 היציאה.

יפנה למוקד הבקרה באמצעות האינטרקום ומוקד הבקרה  –במקרה של אובדן כרטיס  

 ישלח חיוב לבולע לתשלום דמי החניה באשראי. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מפרט טכני

 

 מפרט המערכת   .1

הספק יצרף להצעתו את המפרט הטכני של המערכת המוצעת וכן את התאמת   .9

 הצעתו לדרישות המפרט. 

10.  

 כללי: -המערכת  .2 .11

ויתבססו על הדגם האחרון המיוצר על ידי   כל הציוד והרכיבים יהיו חדשים .1

 היצרן. 

על המערכת להיות מודולארית ולאפשר תוספות, הרחבות ושינויים , שדרוגי  .2

זמינים ללא חיוב למזמין בכל תקופת האחריות וכן בתקופת תוקף גרסאות יהיו 

 חוזה שירות.

על המערכת להיות ידידותית הן ללקוחות והן למפעילים ולכלול ממשק משתמש  .3

מושלם בעברית כולל תפריטי המערכת, דוחות )כולל מימין לשמאל(, תפריטי 

 תקלות וניהול, מסכי לקוח וכד'.

נשלטת מעמדה ניהול מרכזית שתוצב במוקד על המערכת להיות מבוקרת ו .4

 הבקרה וכן מעמדות קליינט ברשת האינטרנט/אינטראנט

הספק יפרט זמן התאוששות מרגע הפסקת חשמל כללית למערכת או ניתוקה  .5

 מרשת החשמל ועד לחזרה מלאה של המערכת לעבודה מבצעית 

גדר בין גיבוי בסיס הנתונים יהיה באמצעות תוכני אוטומטית ליעד כפי שיו .6

 המזמין לבין ספק המערכת.

עדיפות לציוד המיוצר מנירוסטה, ציוד שיוצב יהיה צבוע ובצביעה יבשה וטיפול  .7

 נגד קורוזיה, הספק ייתן אחריות של חמש שנים לקורוזיה בגוף הציוד.

12.  

 מערכת ניהול .3

תוכנת הניהול הראשית של המערכת תותקן על גבי מחשב שרת בתצורת שרת פיצה ,  

, השרת יותקן בארון  SQL SERVERותוכנת    WINDOWS SERVERכולל תוכנות 

שרתים ולא ישמש לניהול השוטף של החניון. עמדות קליינט ישמשו לתפעול של החניון 

ת המערכת יכלול גם תוכנה וישמשו לכלל הניהול והבקרה של מערכת החניון. שר

 לממשק לחברת סליקת האשראי.

ויכלול מערכת הפעלה  DELLאו  HPמחשב קליינט, יתבסס על מחשב מותג כגון  

WINDOWS 8  19ותוכנת ניהול ובקרת חניון, כמו כן העמדה תכלול מסך בפורמט "

 רחב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

דקות  10ך און ליין לגיבוי של השרת למש UPSשרת המערכת יגובה באמצעות מערכת  

 לפחות.

המערכת תאפשר ניהול הרשאות גישה לשרת המערכת ולעמדות הקליינט כולל קביעת  

רמת הרשאה לכל משתמש והרשאה או הגבלה של כל מודול במערכת באמצעות שם 

 משתמש וסיסמא.

המערכת תאפשר שליטה ובקרה על כלל המודולים ,מרכיבי המערכת ויחידות הקצה   .13

לול תצוגה גרפית דינאמית של מצבי הציוד ותפריטים לניהול הקיימים במערכת ויכ

, מנפיקים, בולעים, עמדות תשלום וכד'(,  LPRובקרה שוטפת של הציוד )כולל מצב 

הצגה ורישום תקלות וכן ביצוע פעולת פתיחה וסגירת מחסומים כולל רישום סיבת 

 הפתיחה לתיעוד ובקרה.

יציג את אירועי הכניסה והיציאה של רכבים, המערכת תכלול מודול תנועות דינמי אשר   .14

, הצגת  LPRמספרי כרטיסים, מספרי רכב, נתוני מנוי, תמונות  –כולל נתוני כניסה 

, זמן כניסה חריג , מנוי לא תקף ועוד. במודול זה ניתן יהיה למפעיל  APBחריגות כגון 

ס הנתונים לתקן את מספר הרכב, במידה והמספר תוקן יהיה תיעוד פעולה זו בבסי

 לצורך בקרה.

שתאפשר שילוב אינטגרטיבי עם  מערכת הבקרה, לא  LPRככלל, תתקבל רק מערכת   .15

יתקבל ניהול מנויים נפרד מיתר מודולי הניהול של המערכת. הספק יציג אישור היצרן 

 המוצעת ועל כך שנבדקה ונתמכת על ידי מערכת הבקרה באופן מלא.  LPRעל מערכת ה 

המערכת תכלול מודול דוחות מתקדם , ניתן יהיה להציג כל דוח על המסך או להדפיסו.   .16

המערכת תכלול דוחות לתנועות מנויים, תנועות מזדמנים, דוחות הכנסה תקופתיים, 

, דוחות אמצעי תשלום, דוח הנחות מדבקות וקופונים, דוחות חריגים,  Xו  Zדוחות 

. הספק יתחייב למזמין על כתיבה או התאמה  דוחות סטטיסטיים, דוחות תפוסה וכד'

חודשים ממועד הפעלת המערכת.  6דוחות לפי אפיון ודרישת הלקוח בתוך  3של עד 

וכד' כמו כן  PDF, ל  CSVמודול הדוחות יאפשר ייצוא הנתונים ולאקסל, לפורמט 

יאפשר תצוגה גראפית של דוחות רלוונטיים. המערכת תשמור דוחות אחרונים ושימוש 

חוזר של המפעיל וכן תאפשר למפעיל לשמור דוחות שימושיים במיוחד ברשימה נפרדת 

 על מנת לאפשר הפקת דוחות מהירה וידידותית. 

כלל הפלט של הדוחות יהיה בעברית, המבנה של הדוח יהיה מימין לשמאל ובגיור מלא   .17

 לפי המקובל בישראל.

 תכונות ומודולים נוספים הנדרשים במערכת   .18

 רשימות שחורותמנגנון  -

 ספירה והודעות –ממשק למערכת שילוט אלקטרוני  -

 ממשקים לפנגו, סלופארק, לאומי קארד -

 WEBמנגנון ניהול מבקרים ומנויים מבוסס  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מחסום זרוע מהיר: .4

מטר, מתוצרת יצרן מוביל בלבד )מתוצרת יצרן  2.5מחסום בעל זרוע באורך של   .19

 ( ASאו  ELKA  ,Magnetic מערכת החניה או במקרה של צד שלישי מתוצרת

 5,000 -ובעל כושר פעולה של יותר מ Heavy Dutyהמחסום יהיה מוגדר לפעולה כ  -

 פעולות ביום לפי מפרטי יצרן.

 שניות במידה ומיושמת זרוע פירקית.  2שניות, או  0.9מהירות פתיחה / סגירה  -

 הזרוע תהיה צבועה בצבעים בולטים ומשולבת בפסים זוהרים.  -

יתקין לולאת בטיחות למניעת ירידת הזרוע על רכבים בעת מעבר הרכב מספק  -

 מתחת למחסום.

המחסום להיות בעל מנגנון ניתוק הזרוע  מהיר, שתאפשר החזרת הזרוע בזמן  -

 קצר וללא כלי עבודה ייחודיים. 

המחסום יכלול סנסור אינדיקציה לניתוק זרוע והמערכת תציג התרעה במקרה  -

 כזה.

ריפוד בחלק התחתון של הזרוע וכן מנגנון בטיחות אוטומטי המחסום יכלול  -

 להיפוך להפסקת הורדת הזרוע והעלתה המיידית מייד התקלות הזרוע במכשול.

 

 : מנפיק כרטיסים -עמדת כניסה  .5

העמדה תוצב בכניסות החניון ותשתמש לכניסת מזדמנים ומנויים לחניון, העמדה תהיה  

 את הרכיבים הבאים:מיוצרת מנירוסטה , העמדה תכלול 

 לחצן הנפקת כרטיסים מואר -

 מנגנון הפקת כרטיס מזדמן מנייר, הכרטיס יהיה כרטיס ברקוד בלבד -

 עדיפות למנגנון הנפקה המאפשר שימוש עם גלילי נייר -

 העמדה תכלול צג הודעות מואר וצבעוני להצגת הודעות  -

+ לחצן קריאה המנותב לרכזת  IPהעמדה תכלול אינטרקום מובנה בטכנולוגיית  -

 האינטרקום / מוקד הבקרה.

 ( LPRקורא קרבה מובנה ואינטגראלי )גם במידה ומיושם  -

העמדה תכלול מנגנון לפתיחה מהירה של המחסום לאחר הוצאת הכרטיס  -

 מהמנפיק.

 יתרון לעמדה המאפשרת פרסונליזציה של הפנל הקידמי לפי איפיון המזמין. -

 

 כרטיסים :עמדת יציאה בולע   .6

העמדה תוצב ביציאות החניון ותשתמש לכניסת מזדמנים ומנויים לחניון, העמדה תהיה  

 מיוצרת מנירוסטה , העמדה תכלול את הרכיבים הבאים:

 מנגנון קליטת כרטיס מזדמן ובליעתו -

 העמדה תכלול צג הודעות מואר וצבעוני להצגת הודעות  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

+ לחצן קריאה המנותב לרכזת  IPהעמדה תכלול אינטרקום מובנה בטכנולוגיית  -

 האינטרקום / מוקד הבקרה.

 העמדה תכלול מנגנון קליטת כרטיסי אשראי והפקת קבלות -

 יתרון לעמדה המאפשרת פרסונליזציה של הפנל הקידמי לפי איפיון המזמין. -

 

 עמדת תשלום אוטומטית קומפקטית .7

 העמדה תהיה מיוצרת מנירוסטה ותכלול את הרכיבים הבאים: 

 מנגנון קליטת כרטיס מזדמן כולל מדבקות הנחה -

 צבעוני ותפריטים בשפות שונות  LCDהעמדה תכלול צג לקוח  -

 לחצני שפה לפחות שלוש שפות. -

+ לחצן קריאה המנותב לרכזת  IPהעמדה תכלול אינטרקום מובנה בטכנולוגיית  -

 האינטרקום / מוקד הבקרה.

 ת קבלותהעמדה תכלול מנגנון קליטת כרטיסי אשראי והפק -

  1,2,5,10קליטת כל סוגי השטרות הישראלים ומטבעות  -

מטבעות  400הופרים מתמחזרים בעלי קיבולת של  4החזרת עודף באמצעות  -

 כ"א.

 מנגנון נעילה כפול וחיווי מצב פתיחה לתוכנת הבקרה. -

 יתרון לעמדה המאפשרת פרסונליזציה של הפנל הקידמי לפי איפיון המזמין. -

 

 ושילובה במערכת בקרת החניון LPRמערכת  .8

המערכת מתוצרת יצרן בין לאומי מוביל בלבד )נדרש מסמך יצרן לאימות   .20

האינטגרציה המלאה של המערכת המוצעת למערכת החניון( , המערכת תהיה מערכת 

LPR    מקצועית ותהיה מיוצרת על פי סטנדרטים של איכות בינלאומית ועמידה

בתקנים שיפורטו על ידי הספק, המערכת כולה תהיה בייצור של יצרן אחד ולא הרכבה 

 של תוכנת פענוח של ספק א' , ומצלמות של ספק ב' וכיוב'.

   המערכת תכלול את הרכיבים הבאים:  .21

 מובנה IRבעלת תאורת  LPRמצלמת  -

  IPתהיה מבוססת על   LPRלמת ה מצ -

 אחוז מכלל הלוחיות הקריאות 98פענוח לוחיות ישראליות , לפחות  -

 טריגר לצילום באמצעות לולאה השראתית -

אינטגרציה מלאה למערכת החניון וניהול באמצעות מודולי מערכת בקרת החניון  -

 ולא מערכת מנויים נפרדת.

שניות לפתיחת  1.5טריגר ועד פענוח, עד שניות( מדריכה על  0.5זיהוי מהיר )עד  -

 מחסום.

 זיהוי בתנאי יום לילה ובתנאי מזג אויר משתנים. -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 זיווד אנטי ונדלי -

 המערכת תכלול את כלל המחשוב והמתגים הנדרשים להפעלתה המלאה -

 

 מערכת הכוונה למקומות חניה .9

 כללי 9.1

מציאת  מטרת המערכת היא לייעל את תהליך החניה במתחם ולקצר את משך  

מקום חניה פנוי. ובכך לחסוך משאבי זמן, אנרגיה ולהשיג חסכון בעליות החניון 

 ועליית שביעות הרצון של משתמשיו.

 מערך הגלאים 9.2

המערכת מבצעת את פעולתה באמצעות גלאים המותקנים בתקרת החניון   

 ויחידת הכוונה הכוללת לדים להצגת הסטטוס של כל תא חניה לנהגים.

 תיאור דרישות הגלאי 9.3

 טכנולוגיית הגלאי הנה אולטראסונית -

הגלאי יאפשר התקנה בקצה תא החניה ויכלול את הלדים להכוונה  -

 ביחידת הגלאי )גלאי אחוד כולל סנסור ולדים ירוק ואדום(

 הגלאי יאפשר גילוי רכב באלכסון -

 מטר 5הגלאי יאפשר התקנה בתקרות של עד  -

 שיאושר על ידי המזמין הגלאי יכלול התקן תליה ייעודי -

 בין הגלאים לבקרי המערכת  RS 485תקשורת  -

תשתית להולכת תקשורת תהיה באחריות המזמין, המציע יתמחר את  -

 הכבילה ואת התשתית בין הגלאי לבין תעלת הכבלים.

 גלאי לנכים יכלול לדים בצבע כחול ואדום. -

 שילוט תפוסה אלקטרוני 9.4

 ס"מ. 30ובגובה ס"מ  100השלט יהיה ברוחב של כ  -

השלט יכלול כיתוב קבוע "מקומות פנויים" וערך של שלוש ספרות  -

, להצגת ערך   FULL MATRIXהמיושם על ידי לדים דיגיטלי בתצורת 

 מקומות פנויים או הודעת "מלא" 

בחץ תהיה ניתן לכיוון כך שתיראה בבירור   LEDעוצמת תאורת ה -

 לות מהאנך.מע 30מ' מהשלט, בזוית של עד  15למרחק של 

 זיווד השלט היה צבוע בצביעה אפוקסית ומאושר על ידי המזמין -

  תוכנת הבקרה 9.5

 תותקן על גבי מחשב ניהול שיסופק על ידי הספק ותבצע את הפונקציות הבאות:  

 ניהול התקשורת וקבלת נתוני התפוסה של כל תא חניה -

 ניהול הגדרות מערכת -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .גרפיות לפי איזורי החניוןחלוקה לאיורים והצגת התפוסה במפות  -

ניהול ואינטגרציה של השילוט האלקטרוני והפצת הנתונים אליו לפי  -

 האיזורים ומיקום השלטים.

 הגדרת ספי תפוסה לאיזור -

 ממשק עם מערכות בקרת מבנה ומפוחים -

 דוחות תפוסה היסטוריים -

 התראות על תקלות -

22.  

 גנרטור  .10

 כללי 10.1

הרשמי והבלעדי של יצרן דיזל גנרטור אמריקאי ספק הגנראטור יהיה נציג/יבואן 

 או מערב אירופה בלבד בישראל.

 מערכות הדיזל גנרטור שיאושרו לשימוש הן מתוצרת היצרנים  המפורטים מטה  

יבואני   -חברת ישראלית למנועים וטריילים בע"מ    -                

 )אנגליה(.  CUMMINSציוד

יבואני ציוד  -החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ    -   

CATERPILLAR  .)ארה"ב 

 )אירלנד(.  FG WILSSONיבואני ציוד  -פ.ק. גנרטורים בע"מ   -   

המציעים ילמדו את מגבלות הגישה לאתר בסיור באתר שייערך ע"י  .3    

המזמין, ויתאימו עצמם לעבודה בהתאם לאפשרויות הגישה לאתר זה. 

 א ינקבו סעיפי מחיר מיוחדים בגין מגבלות אלו.ל

 בדיקת המיתקן  10.2 

על המבצע לבדוק את המיתקן לאחר סיום שלבי ההתקנה, כולל בדיקה  .1

בודק חשמל, בדיקה זו תחול על חשבון הקבלן, ורק לאחר -ע"י מהנדס

מכן יגיש את המיתקן לבדיקת מסירה של המזמין. המיתקן ייחשב 

 קבלת תעודת גמר ע"י המזמין.כגמור רק לאחר 

המבצע יערוך בדיקה מלאה של כל מערכת הפיקוד והבקרה ויפעיל את  

מיתקן החירום לשביעות רצון המזמין. רק לאחר שהמבצע סיים את כל 

הבדיקות ומילא דו"ח בדיקה מפורט של כל המערכות. אזי יקרא למזמין 

 לבדיקה מלאה של כל מיתקן החירום בנוכחות המפקח.

המבצע חייב להיות נוכח בכל זמן הבדיקות ולבצע את כל התיקונים  

-שיתבקשו על ידי המזמין. המערכת תיחשב כגמורה וכאילו נתקבלה על

 ידי המזמין רק לאחר שהמזמין יוציא תעודת גמר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תיאומים ואישורים  10.3

באחריות הקבלן לבצע כל התיאומים לקבלת כל האישורים, לבצע את כל   

אש, -ות שיידרשו על ידי הרשויות הנוגעות בעבודתו, משרד האנרגיה, מכביההכנ

משטרה, לרבות אישור לחסימת רחוב או דרך, הזמנת שוטרים בשכר לצורך כיוון 

 תנועה וכו' ללא כל תשלום מעבר למפורט בסעיפי כתב הכמויות.

 ביקורת קבלת מערכות  10.4 

ידי -גנרטור ביקורת על-הדיזלבאחריות הספק להעביר את מערכת  .2

ידי המתכנן. הביקורת -בודק, ע"י מהנדס משרד האנרגיה ועל-מהנדס

 תתקיים במועד כפי שיורה המפקח.

ידי הספק לא יימסר לקבלני משנה, למעט בעבודות -ביצוע המערכת על

ההתקנות. העסקה של קבלן משנה לצורך עבודת התקנות תצטרך לקבל 

 אישור בכתב מאת המזמין.

הספק יזמין את המזמין ו/או המפקח בכל אחד משלבי הביצוע המפורטים 

בהמשך. ללא אישור המפקח בכתב לא יהיה רשאי הספק לעבור לשלב 

 ייצור/הרכבה נוסף.

 תאור הגנראטור  והתקנתו 10.5 

לפי התקן  KVA550של  PRIMEהספק   בעל Vיהי  גנרטור-הדיזל  .1                      

  כל אחת.   C °40הבריטי בטמפ' סביבה של 

בין היתר להזין מערכות חשמל. עקב כך,   מיועד  גנרטור-מערכת הדיזל .2  

גנרטור חייב להיות בעל וסת מהירות וגם וסת מתח אלקטרוניים -הדיזל

על מנת למנוע  PMGבעלי תגובה דינמית מהירה מאוד ובעל עירור זר 

  בהתנעה.ירידות מתח עמוקות 

 האספקה תתבצע בשלב ראשון במפעל הספק/הקבלן. .3  

עומס  100% -ול 50% -יבוצע ניסוי בעומס וכן ניסוי של תגובה דינמית ל 

שעות  10ידי הספק למשך -במפעל הספק. מיתקן העומס יסופק על

 עבודה רצופות, כולל דלק.

 הגנרטוראינטגרלי בתחתית אספקה, התקנה וחיבור של מיכל דלק יומי,  

 תקנית. 110%כולל מאצרה 

 הפעלת המערכת וביצוע בדיקות והרצה. 

ידי -ידי מהנדס חשמל בודק מטעם הספק ועל-בדיקת המתקן על 

 המתכנן.

מסירת המתקן בהתאם לתקנות משרד האנרגיה, והעברתו ביקורת  

 משרד האנרגיה.

 הכנת ספר פרויקט למתקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאי הסביבה הם: -תנאים אקלימיים 

 מטר 40 -כ -  גובה מעל פני הים א. 

 מעלות צלסיוס 40 -  טמפ' מקסימלית ב.

 מעלות צלסיוס -10 -   טמפ' מינימלית ג.

 95% -  לחות יחסית מקסימלית ד.  

 

 ציוד -מפרט טכני מיוחד  .11

 כללי 11.1 

לביצוע בהתאם למכרז זה וכי  ,הקבלן מצהיר שהוא מומחה בעל ניסיון  .3

 נמצאים ברשותו כל הכלים והמכשירים הדרושים לעבודה זו.

 העבודה תצא לפועל לפי התקנים הבאים במהדורתם העדכנית:

 עבור הדיזל. - BS 649, BS 5514התקן הבריטי  

INTERNATIONAL ELECTRICAL & ENERGY ENGINEERING 

-  1965-IEEE 115 .עבור הגנרטור 

INTERNATIONAL ELECTRICAL & ENERGY ENGINEERING 

-  1972-IEEE 421 .עבור העירור 

BS-4999 - 

IEC-60034 - 

 דרישות משרד האנרגיה בנדון, לרבות הכנת הטפסים לרישוי.

 גנרטור פרטיות.-התקן הישראלי האחרון לתחנות כוח דיזל

 .28.3.90מיום  5228התקנות למניעת מטרדי רעש קובץ תקנות מס' 

 אש בנושא.-דרישות מכבי

-הבין של המפרט הכללי לעבודות חשמל בהוצאת הוועדה  08פרק 

 רדית.מש

 חוק החשמל ודרישות חברת חשמל.

 ידי הספק.-כל הציוד וחומרי העזר לביצוע העבודה האמורה יסופקו על

גנרטור וכל חומרי העזר אשר -הספק יהיה אחראי לאחסנת ושמירת הדיזל  

 בהם בהרכבה.ישתמש 

הספק יהיה אחראי לכך שהעבודה תצא לפועל לפי הוראות ההרכבה של ספק   

גנרטור והוא יהיה האחראי הישיר מסירת המיתקן כולו נקי -מערכות הדיזל

 ומסודר ובצורה תקינה. אחריות הספק כוללת הרצת המתקנים תחת עומס מלא.

חוקי המקצוע ובהתאם  הספק מתחייב בחתימתו כי כל העבודה תצא לפועל לפי 

כן, חייב -לחוקים של משרד העבודה, משרד הפיתוח ודרישות המזמין.   כמו

כל  הספק לקבל ממשרד האנרגיה והתשתית אישור בכתב להפעלת המתקן.

ידי משרד האנרגיה לצורך -החומר הטכני הנדרש )תכניות, קטלוגים וכו'( על

                                                             ו.קבלת האישור, יסופק ויימסר ע"י הספק ובאחריות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

גנרטור לחברת חשמל על התקנת -הספק יודיע לפני הפעלת מערכת הדיזל

 הגנרטור.

הספק יאשר כי הוא בדק באופן יסודי ובהירים לו היטב דרכי העמסה, ההובלה   

ת להובלתו והפירוק של כל הציוד המכני והחשמלי והוא מקבל את האחריו

התקינה מהנמל בארץ של כל הציוד אשר ייובא מחו"ל וכן להובלה תקינה של 

 כל הציוד אשר ייקנה או יירכש בארץ או יסופק ממחסנים הנמצאים בארץ.

ההרכבה המכנית של המערכת תכלול הרכבת צינורות המפלט והמשתיק על    

יבור מערכת הדלק אביזריו, התקנת מיכל דלק יומי וחיבורו לצנרת דלק וכן ח

 לדיזל, הכל ליצירת יחידת עבודה מושלמת לפעולה אוטומטית.

מערכת הצינורות המיועדים למים, דלק, פיקוד חשמלי וכו' ייצבעו בגוונים שונים 

   של משרד הבריאות. L-70ועם שילוט מתאים לפי הוראות המפקח ולפי נוהל 

קורוזיבי -ע יסוד אנטיהצביעה שתיעשה לאחר גמר ההרכבה על ידי כיסוי בצב

הספק יתקן את כל הנזקים שיתגלו לו בצביעה של הציוד כתוצאה  וצבע סופי.

 מהובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח.

 בדיקות 11.2

.  הבדיקות IEEE 115-1965הספק יבדוק את הגנרטור בהתאם לתקן  .4

הבדיקות שיבצע הספק יבוצעו יתאימו לבדיקות מינימום שבתקן הנ"ל. 

על הגנרטור לאחר התקנתו, בדיקות אלה יכללו נוסף לבדיקות 

 המפורטות בתקן גם את הבדיקות הבאות:

 עבודה במשך שעה אחת בחצי עומס.

עבודה במשך שעתיים בעומס מלא, ובהמשך ללא כל הפסקת עבודה בעומס יתר 

 רצוף במשך חצי שעה. 110%של 

 קירור של הדיזל, במשך כל הבדיקות.עליית טמפרטורת מי ה

 מכת עומס. 100% -מכת עומס וכן ל 50% -התגובה של וסת המהירות ל

 איזון מתחים.

 צריכת דלק.

 הדממות מיכניות.

 בידוד הליפופים.

 בדיקת פונקציונלית של כל מעגלי פיקוד ומדידה.

 תיאור ציוד 11.3

 כללי 11.3.1

 גנרטור.-יצרן הדיזל הקבלן המגיש הצעה הוא נציגו הרשמי של .5

יצרן מערכת הדיזל גנרטורים יהיה יצרן מקורי דהינו כזה המשלב פיתוח 

ומרכות סנכרון וחלוקת וייצור של מנועי דיזל מחוללים בקרים 

 למערכות דיזל גנרטוריםעומס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 CONTINUOUS PRIMEההספק הנקוב הוא ההספק לעבודה רצופה 

 .  B.S 5514 לפי התקן הבריטי  

 המציע להדגיש בהצעתו את ההספק המדויק של המנוע       על     

ובמשטר    Prime Continuesוהגנרטור אותה הוא מציע במשטר 

StandBy. 

 .0.8במקדם הספק:   KW  -ההספק פעיל ב

 מתח )בהדקי הגנרטור(.

 תדירות.

 סיבובים לדקה.

 מתח פיקוד )זרם ישר(.

 והספק גוף החירום במעטה מי קירור של הדיזל.

 יחס קצר מינימלי.

 עיוות הגל המקסימלי בעומס מלא.

 עיוות הגל המקסימלי בריקם.

 ויסות מתח מצב יציב.

 שינוי מתח מקסימלי עם עומס מאוזן.

 מנוע הדיזל 11.3.2

 פעימות עם טעינת טורבו. 4טיפוס הצתה בדחיסה,  .6

 1500 סל"ד

 C °40בטמפ' סביבה של  550KVAהספק מירבי של לא פחות מ 

 HEAVY DUTYגלילים רטובים לעבודה מאומצת 

 ממצב קר התנעה

 טעינת טורבו

 מחולל טעינה 

ווסת מהירות סיבובים אלקטרוני משולב בתוך בקר מערכת הדיזל 

 גנרטור

 סטים של מצברים. 2מערכת התנעה כפולה כולל 

 24v  מתח זרם ישר

כ"א   עם כוננית )מתאים   12vמצברים 2סטים כל סט מכיל:  2 מצברים

 ניסיונות התנעה( 6-ל

 מסנן/ני אוויר   מסננים   

 מסנן/ני דלק   

 מסנן/ני שמן סיכה   

 מסנן/ני נוזל קירור   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המנוע יצויד בווסת מהירות אלקטרוני שיהיה משולב עם בקרת הגנרטור    

ועם פונקצית ייצוב המתח לשם הבטחת זמני התאוששות מינימאליים 

 .ולה מול מדרגות עומסבעת פע

הדיזל יצויד בהגנה למהירות יתר עבור הפסקת המנוע כאשר   המהירות    

עולה על המהירות הנומינלית וכן הפסקת הדיזל במקרה של מהירות 

ידי יחידה אלקטרונית המבוססת על כניסה נפרדת -יתר. הגנה תהיה על

, ושלא תהייה קשורה בפונקציית בקרת MAGNETIC PICKUP-מ

 המהירות.

בקר מערכת הדיזל גנרטור יספק כמינימום את התראות וההגנות המנוע    

 הבאות:

 מפלס נמוך של נוזל קירור. -מגע התראה    

 מפלס נמוך של נוזל קירור   -מגע דימום    

 חישן טמפרטורת  נוזל קירור אשר יספק:   

 התראה ברמת טמפרטורה גבוהה    

 גבוההדימום המערכת בטמפרטורה    

 חישן לחץ שמן סיכה אשר יספק:   

 התראה ברמת לחץ שמן נמוך -   

 דימום ברמת לחץ שמן נמוך -   

ערכי ההתראה והדימום יקבעו על ידי יצרן המערכת ללא אפשרות שינוי    

 .ע"י המשתמש

 

 גנרטור ראשי

 (.N+3phמוליכים ) 4פאזות,  3   

 הפאזות חתך מוליך האפס יהיה זהה לזה של מוליכי   

 .IP22רמת אטימה:    

מותאם לעבודה  99חלק   BS5000מערכות עירור ללא מברשות לפי   

 בתנאי סביבה קשים.

 מותקן על ציר הגנרטור PMGמעורר עזר בעל מגנט קבוע    

 צורת הגל.   

 0.8המתח צריך להגיע לגל סינוסי טהור. עבור מקדם כופל הספק של    

 5%ה עיוות הגל המקסימלי לא יעלה על סימטרי-א 30% -עומס מלא ל

בעומס ריקם עיוות הגל  0.8בזמן שעבור מקדם כופל הספק -בו

 .3%המקסימלי לא יעלה מעל 

 0.5%±  תנודות תדירות מותרות   

 Hדרגה    בידוד הרוטור   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

                                        Hדרגה    בידוד הסטטור   

 רשת אוורור עצמי מוגן עם   

 מיסב אחד    מיסוב   

 תיבת חיבורים הכוללת את מפסק המוצא ראשי וחיבורים ליציאה ממנו    

 וולט 230פאזי, -חד (SPACE HEATERמחממים )   

ווסת מתח בעל חישה תלת פאזית ותגובה מהירה המשולב בבקר מערכת    

 PMGהדיזל גנרטור מיועד לעבודה עם מעורר עזר מסוג 

 עיוות גל   

   THD בהתאם ל-BSS4989/40  

    THD בהתאם ל-BSS4989/40 

 .S.S.261 -בהתאם ל RFהפרעות    

 100%-ל 50% -שינוי תדירות בעליית עומס פתאומית מ תגובה דינמית    

 .4% -לא יותר מ יגרום לשינוי רגעי של 50% -או מאפס ל

 

 מערכות נוספות   

 (A) -ב הממוצעמשתיק קול להפחתת רעש  מערכת פליטה   

.30dB,כולל קטע צינור גמיש, כולל בידוד טרמי לפי  לפחות, צנרת פליטה

 הצורך.

 מצויד בתרמוסטט                                  230vפאזי-מחמם מי קירור חד   

מטיפוס אופקי שיותקן על גג המכולה המושתקת ויקורר ע"י  רדיאטור   

                    מניפה עם מנוע חשמלי           

 ידי הספק למנוע ולגנרטור-יסופק על  -מסגרת בסיס משותפת    

ידי יצרן מערכות הדיזל -אינטגרליים שיותקנו על בולמי זעזועים   

 גנרטורים בין צמד מנוע גנרטור לבין הבסיס.

שני מפוחים להזרמת אוויר במכולה המושתקת לפינוי החום המוקרן    

 ם הנפלט מהמחולל ממנוע הדיזל והחו

 משתיקי קול בפתחי יניקת ופליטת אוויר במכולה.                                         

הגנה בפני אי עבודה של מנוע מאוורר רדיאטור ומפוחי הזרמת אוויר    

 במכולה.

וולט מצויד  230פאזי -המנוע יצויד בגוף חימום של מי הקירור, חד   

יוזן מפס "בלתי חיוני" למניעת הזנתו בעת  בתרמוסטט,גוף החימום

 פעולת מערכת הדיזל גנרטור.

מערכת קירור סגורה בלחץ המורכבת מרדיאטור טרופי, מחומר בלתי    

מחליד המתאים לעבודה בתנאים קשים אשר יותקן אופקית על גג 

פאזי, -מכולת מערכת הדיזל גנרטור. המערכת תכלול מנוע חשמלי תלת

מאוורר דוחף, ומערכת בקרת טמפרטורת המים.  על הרדיאטור יותקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

נוזל קירור.   מנוע המאוורר יקבל את  מיכל עודפים עם חישן חוסר

ההזנה דרך מהדקי היציאה של אלטרנטור עם הגנת מנוע מתאימה 

)הגנה משולבת(. ההגנה, כבלי החיבור וכן כל האינסטלציה יהיו כלולים 

 במחיר המערכת.

מערכת פליטה המורכבת מחיבור גמיש עם עוגנים, צנרת פליטה מבודדת    

בי.משתיק קול  לאזור מגורים אשר יבטיח ס"מ עו 5בבידוד טרמי של 

הנחתת רעש הפליטה עד לרמת הרעש המותרת למערכת הדיזל גנרטור 

במכולה בעומס מלא. בסיום צינור הפליטה יבטיח אי חדירת מים, גופים 

 זרים ובעלי חיים.

 קוטר צנרת הפליטה יהיה בהתאם להמלצת היצרן ולתוואי הצינור

 הפליטה.

 

 מערכת התנעה   

 מערכת ההתנעה תהיה בעלת שתי מערכות מצברים.   

מנוע מתנע מתאים לעבודה קשה עם הנע השתלבות חיובי כולל ממסר    

 התנעה.

מצברי התנעה: מצברים יהיו עופרת וחומצה גופרתית מטיפוס המותאם    

 להתנעת מנוע דיזל, בתנאי עבודה קשים.

ת חוזרות אחת לאחר התנעו 6המצברים יהיו בעלי קיבול מספיק לאפשר    

 שניות. 60השנייה במשך זמן התנעה כולל של 

-שנים לפחות עם אחריות   ל 5אורך החיים המוצהר של המצברים יהיה    

 שנים ע"י היצרן. 3

האספקה תכלול כן מצברים צבוע בצבע אפוקסי מכל הצדדים, כולל    

מכסה מתאים וכן חיבור המצברים למנוע הדיזל בכבלים ומחברים 

 מתאימים.

ז"י. המנוע יצויד  24מערכות הפיקוד החשמלי תהיינה למתח עבודה    

לשני סטים כולל מגן לרצועות, מתנע חשמלי  24Vבאלטרנאטור טעינה 

24V  5-להתנעה בטמפ' סביבה של C  לפחות. המתנע יתנתק אוטומטית

 מהמנוע אחרי ההתנעה.

. 24VDC ,10Aמטען מצברים אוטומטי מיוצב בעל שתי דרגות טעינה    

אמפר שעה  200סטים של מצברים, לטעינת מצברי התנעה  2-מתאים ל

כולל כבלי חיבור עם נעלי כבל לחיבור בין  C °12 -לטמפ' סביבה של מ

 המצברים למתנע ומעמד למצברים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מסננים   

 גישה ואחזקה נוחה.כל המסננים ימוקמו כך שיאפשרו    

מסנני אוויר יהיו מטיפוס תרמיל בעל ניצולת גבוהה מותאם לעבודה    

 שעות עבודה של המנוע ללא טיפול. 500במשך 

 המסננים יצוידו במתקן למדידת הפרש הלחצים.   

מסנני דלק ראשוניים מותאמים לעבודה קשה מטיפוס רשת סינון,    

אה של משאבת הדלק עם מיכל ניתנים לרחיצה ומתאימים לתפוקה מל

 תחתית במידות מספיקות על מנת לשמש כמלכודת למים.

 שעות פעולה של המנוע ללא צורך בטיפול. 250-מסנני שמן סיכה ל   

יש לבצע סידור הוצאת השמן מהאגן על ידי משאבה אל מחוץ למכולת    

 המערכת.

 

 הרכבת המערכת   

אחת על מסגרת בסיס משותפת  מנוע הדיזל והגנרטור יחוברו ליחידה   

 מפלדת פרופיל על ידי מצמד גמיש עם טבעות חיזוק מתאימות.

ההרכבה תהיה בשיטת "מונובלוק". מסגרת הבסיס תהיה מסוגלת    

גנרטור -לשאת ולהעביר את כל המאמצים הנגרמים על ידי הפעלת הדיזל

בעומס מלא ללא צורך בכל חיזוק נוסף.משככי הרעידות יוקנו בין 

 צימדת המערכת לבין הבסיס .

 הרדיאטור האופקי יורכב בנפרד עם מנוע אוורור צמוד על גג המכולה   

מצמד החיבור וחגורת המאוורר יצוידו במגינים נגד מגע מקרי הניתנים    

לפירוק. מסגרת הבסיס תצויד במשככי רעידות המתאימים למשקל 

 גנרטור ולרעידות המצופות.-הכולל של הדיזל

נוע יצויד בתיבת מהדקים משותפת אשר אליה יחוברו באמצעות המ   

כבלים מיוחדים העמידים בטמפרטורות גבוהות ובלתי מסיסים בדלק 

 ושמן סיכה.

כבלים אלה יסתיימו במהדקים המתאימים  -חיבורי הפיקוד החיצוניים    

אשר בתיבה זו. הכבלים בין הגששים וציוד ההפעלה לתיבת המהדקים 

גנרטור רק החיבורים -קף עבודות ההרכבה של הדיזלנכללים בהי

מהמצברים יובאו ישירות למנוע המתנע באמצעות ממסר ההתנעה ולא 

 יעברו דרך תיבת החיבורים.

ידי -גנרטור יהיו מוגנים על-חלקים מסתובבים של הדיזל   

כיסויים/רשתות ניתנים לפירוק מוגנים מפגיעה מקרית לפי פקודת 

-עם משרד העבודה והרווחה. על מערכת  הדיזלהבטיחות בעבודה מט

גנרטור הכוללת את כל -גנרטור תהיה לוחית זיהוי מקורית של דיזל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

גנרטור יהיו -הפרטים הטכניים שלו. חלקים חמים במערכת הדיזל

 מוגנים בפני מגע מקרי ע"י בידוד מתאים.

 

 מערכת הפיקוד   

 מצבים עיקריים: -מצבי בורר הפעלת הגנרטור    

 הגנרטור לא עובד. -מצב מופסק    

 הדיזל מונע. -מצב ידני    

 הגנרטור במצב הכן לקבל פקודת תניעה חיצונית -מצב גיבוי   

 זוג לחצנים לסגירה ופתיחה של מפסקי הסנכרון של מערכת הגנרטור    

                                

 לוח פיקוד לגנרטור   

ארון עם דלת, מותקן אינטגרלית בגנרטור, לוח הפיקוד יהיה בצורת    

 גישה מלפנים בחזית הלוח.

 הלוח יהיה מייצור סדרתי של יצרן מערכת הדיזל גנרטור בלבד   

 כל אביזרי הפיקוד יורכבו בתוך לוח הפיקוד בחלקו העליון.   

 לפחות. IP54דרגת אטימות הלוח    

 מפסק זרם להגנת הגנרטור מותקן על הגנרטור.   

. המפסק 1250Aפאזי לזרם נומינלי של -אוטומטי תלת-מפסק זרם חצי   

יהיה עם הגנה מגנטית וטרמית ניתנת לכיוון. המפסק יהיה עם ידית 

 טוגל. על הקבלן לחבר כבלי כוח  למפסק זרם.

גנרטור תוגן על ידי הגנות בלוח הפיקוד כדי למנוע את -מערכת הדיזל   

 התקלות הבאות:

 מהירות יתר. -   

 טמפרטורת יתר של מי קירור, בשתי רמות התראה ודימום.  -   

 אי עבודה של מנוע מאוורר )במידת הצורך(. -   

 לחץ שמן סיכה נמוך בשתי רמות התראה ודימום. -   

 חוסר דלק במיכל יומי. -   

הופעת תקלות ברמת דימום תגרום פתיחה מיידית של מפסק הסנכרון    

 יזל גנרטור.ולאחריה דימום מערכת הד

בנוסף תופעל אזעקה אור קולית מקומית בכל מקרה בו תופיע התראה    

 כלשהי באחת ממערכות הגנרטורים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ציוד בלוח אינטגרלי של הגנרטור   

 הלוח יכיל כללית את המערכות הבאות:

הפעלה והדממה אוטומטית או ידנית )עם אפשרות הגדרת מספר    

 בין ניסיון התנעה למשנהו(.ההתנעות, משכן וזמן ההתנעה 

הגנות המנוע: מהירות יתר, טמפרטורה גבוהה של מי קירור, לחץ שמן    

 סיכה נמוך, חוסר מי קירור.

 התראות ללא דימום   

 משני זרם כנדרש למכשור ולהגנות.   

 מערכת לכיוון מתח ע"י הקשת נתונים וללא פוטנציומטר.   

 המוליכים והמערכות. הגנות יתרת זרם לפי הצורך להגנת   

 מתנע משולב להפעלת מנוע מאוורר.   

 מערכת חשמל לחימום מוקדם למנוע.   

 ידי אות הפעלה חיצוני.-מערכת הפעלת הגנרטור על   

 גנרטור.-מגע יבש להתראה על תקלה כללית בדיזל   

 וסת מתח משולב בבקרת מערכת הדיזל גנרטור.   

 הדיזל גנרטור. וסת מהירות משולב בבקרת מערכת   

 מערכת הגנה לניתוק עירור במקרה של קצר.   

 ספק מטען למצברים.   

 

 בקר מערכת הדיזל גנרטור   

בקר מערכת הדיזל גנרטור יהיה מבוקר מיקרו פרוססור, עם אכסון כל     

שאינו דורש גיבוי מתח להחזקת   EEPROMנתוני התכנות על גבי רכיב 

 הנתונים ויכיל כמינימום את התכונות הבאות:

 DCוולט  32 -8תפקוד מלא בתחומי מתח בשיעור       

 5 -2סעיפים   IEC801עמידה בהפרעות לפי    

   IEEE587 

   MIL461 

  

 מדידות   

 מתחי מוצא גנרטור שלובים )שלושה בו זמנית(   -   

 גנרטור פאזיים )שלושה בו זמנית( מתחי מוצא   -   

 זרמי מוצא גנרטור )שלושה בו זמנית(   -   

 kWהספק מוצא    -   

  KVAהספק מוצא מדומה    -   

 kWHאנרגיה מצטברת במוצא המערכת   -   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כופל הספק העומס   -   

 מונה שעות עבודה   -   

 מונה מספר התנעות   -   

 תדר מוצא גנרטור  -   

 מתח פס משותף  -   

 תדר פס משותף  -   

 זווית בין מתח הגנרטור למתח הפס המשותף  -   

 מתח ישר של מערכת גנרטור  -   

 טמפרטורת נוזל קירור.  -    

 לחץ שמן סיכה.  -    

 זמן נותר לפעולה בריקם לקירור  -   

 

 מפסיקי פיקוד ולחצנים:    

 אוטומטיבורר מצבי פעולה: אפס, ידני,       -   

 איתחול -לחצן אישור תקלה       -   

 ניתוק מפסק סנכרון\לחצני חיבור      -   

 לחצני ניווט במסך הבקר      -   

 

 

 תצוגה   

הודעות דימום והתראות יופיעו על גבי צג המערכת השפה האנגלית עם    

 קוד מספרי כל סוג תקלה.

 תקלה הקוד המספרי יאפשר הגדרה מדויקת של מהות ה   

 

 נוריות סימון   

 מערכת אינה במצב "אוטומטי"   

 מערכת במצב דימום עקב תקלה   

 מערכת במצב התראה   

 

 מגעי עזר לדיווח לרחוק   

 בורר אינו במצב אוטומטי    

 התראה כללית    

 תקלה כללית )מערכת מדוממת(   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 זיכרון אירועים אחרונים   

האירועים האחרונים בזיכרון כולל  זמן  20בקר המערכת יאגור את    

למחיקת  התרחשות מוחלט )לפי שעות עבודה(, תקלה חדשה תגרום

 התקלה הישנה ביותר.

 

 עבודת האינסטלציה הכלולה במפרט זה:                         

-חיבור של כבלי הכוח למפסקי זרם ראשיים המותקנים על דיזל   

 רשים לביצוע עבודה מושלמת.גנרטורים כולל כל האביזרים הנד

אספקה, הנחה התקנה וחיבור של כל כבלי הפיקוד והבקרה מקופסאות    

 גנרטור ועד ללוח הפיקוד.-חיבור על הדיזל

אספקה, הנחה התקנה וחיבור של כל כבלי הכוח מהגנרטורים עד    

 למפסק הזרם הראשי

 גנרטור.-חיבור כבלי פיקוד ובקרה בלוח הפיקוד של הדיזל   

חיבור של קו פיקוד המחובר בצד אחד למצופים במיכל דלק יומי בצד    

 (.N2XY 1.5*7שני ללוח התראות ליד נקודת מילוי דלק )כבל 

 

 צביעה חיצונית   

כל משטחי המתכת החיצוניים ינוקו לפני הצביעה על ידי זרם אוויר    

 SSHE-10-63Tלצבע מתכתי כמעט לבן לפי דרישות התקן האמריקאי 

 .SA 2  1/2או התקן השוודי 

 צביעת שכבה ראשונה תבוצע מיד לאחר הניקוי.   

 כל שכבות הצבע יהיו מתוצרת אותו יצרן.   

הצביעה החיצונית תהיה בשלוש שכבות של אפוקסי "ארוקוט" מס.    

ק"ג למטר רבוע  1מתוצרת "טמבור" או שווה ערך ובכיסוי של  640-010

 לפחות עבור כל שכבה.

 מיקרון. 300העובי הכללי של הצבע יהיה לפחות    

 לשכבה האמצעית יהיה צבע שונה מאשר לאחרות.   

 שעות בין הצביעה של שתי שכבות סמוכות. 24עד  8יהיה מרווח זמן של    

    

 גנרטור-שירותים למערכת דיזל   

 יסופקו השירותים הבאים:   

 חימום מוקדם מבוקר של מי הקירור של המנוע.   

 טעינה אוטומטית של מצבר   

 

 נתונים שעל הספק להגיש   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תיעוד   

 העתקים: 4-על הספק להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים הבאים ב   

 תוכניות של כל הציוד עם שרטוטי מידות מלאים.   

 פרטי משלוח.   

 קטלוגים עם פירוט נתונים טכניים מלאים לכל הציוד.   

 במפרט זה(. 9.0ממולא על ידו )סעיף שאלון נתונים טכניים    

    

 מסמכים שעל הספק להגיש עם קבלת ההזמנה   

 4-שבועיים לאחר קבלת ההזמנה יגיש הספק את המסמכים הבאים ב   

 העתקים:

 תוכנית יסוד.   

 תוכנית ופרטי הרכבה.   

 חלקי מידות לכל פריטי הציוד.    

 תוכניות פיקוד וחיווט.   

 מפורטות. הוראות אחזקה   

 חודשים. 24רשימת חלקי חילוף מומלצים לפעולה במשך    

 הוראות הפעלה.   

 נתוני ציוד מפורטים.   

 תצרוכת דלק.   

 תוכנית השתלבות עד לסיום הפרויקט.   

 תוכניות מערך.   

 תוכניות מבנה מפורטות ללוח הבקרה כולל חתכים.   

 

 נתוני אספקה   

לתנאים כלליים להשתתפות במכרז )נספח  6 -ו 5בהתאם למפורט בסע' 

 א'(.

 

 אחריות   

אחריות הספק תהיה לשנתיים מיום הפעלת הציוד ועמידתו בבדיקות    

 הקבלה.

במסגרת תקופת האחריות יחליף ויתקן הספק כל אלמנט שייפגע וכל    

זאת ללא כל תשלום. המערכת תוחזר לתקינות מלאה בזמן שלא יעלה 

 שהמזמין הודיע לספק על התקלה.שעות מרגע  24על 

 

 הדרכה   

 הספק יבצע הדרכה מלאה לאנשי המזמין.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים:   

 תאור המערכת.   

 תפעול המערכת.   

 איתור תקלות ברמת מפעיל ואיש אחזקה.   

 ההדרכה תתבצע במשרדי המזמין.   

ותימשך עד אשר כל אנשי ההדרכה תתבצע במשך שלושה ימים לפחות    

המזמין )עד ארבעה אנשים( יבינו וייסעו לטפל ולאתר תקלות ברמת 

 מפעיל ואיש אחזקה.

כל הוצאות ההדרכה יחולו על הספק ויהיו חלק ממחיר הציוד. הספק לא    

 יקבל על כך כל תשלום נפרד.

    

 עבודות ההרכבה והשלמת המערכת    

 :העבודה במסגרת מכרז זה כוללת   

העברת הציוד המיובא מחו"ל לשם התקנתו בתוך מכולות מושתקות    

שיבנו בארץ, אספקת רדיאטורים אופקיים עם מניפות חשמליות וכל 

ציוד העזר שלהן, התקנת מערכות הפליטה, משטחי ההשתקה וכל 

 מערכות העזר למכלול אחד כמוגדר לעייל.

 מערכות הדיזל גנרטורים  3אספקת לוח בקרה מרכזי לניהול פעולת    

 יצור מיכל דלק לפי מפרט, אספקתו לאתר   

 חיבור שלוש יחידות הגנרטורים למיכל הדלק.   

 גנרטור.-חיבור של כל כבלי הכוח והפיקוד לדיזל   

הספק יתקן את כל הנזקים שיתגלו לו בצביעה של הציוד כתוצאה    

 רכבה, פגיעה מקרית וכו'.מהובהל, ה

צנרת הפליטה, המשתיק, הבידוד והמעטה המתכתי של הבידוד ייצבעו    

 בצבע העומד בטמפרטורות גבוהות.

כל עבודות הצביעה הנ"ל יהיו כלולות במחיר העבודות, ולא יגיע עבורם    

 תשלום נפרד.

הבדיקות  -בדיקה, הרצה ומסירת המערכת למזמין ולמשרד האנרגיה,  

בשטח יכללו את כל הבדיקות שהוזכרו במפרט ויכללו גם בדיקה חזותית 

 של כל המערכת.

גנרטור, ולא תגיע לספק כל תוספת -הבדיקות יהיו כלולות במחירי הדיזל   

 מחיר עבור בדיקות אלו.

מסירת המערכת תכלול אספקת כל הרישיונות והבדיקות, לפי דרישת    

 הרשויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 שנאים .12

 כללי 12.1 

 ,  מאחד היצרנים/ספקים הבאים השנאי יסופק מיצרן 

 ישראל. -ארדן בע"מ  .7

 )איטליה(. SEA -אפקון בע"מ 

 ישראל. -אלקו בע"מ 

 לכל השנאים קיים אישור של חברת החשמל הישראלית.

 . IEC  76 -בהתאם ל TYPE TESTליצרן אישור  

 גודל השנאים יהיה סטנדרטי :

7.1. 0KVA160,  08פרק  מותאמים למפרט הכלליהשנאים יהיו - 

 מתקני חשמל, למפרטי 

 חברת החשמל ולנתוני רשת החשמל בו יותקן. .7.2

 השנאים יהיו בעלי הפסדים נמוכים ורמת רעש נמוכה. .7.3

 ליפופי השנאי יהיו מנחושת בלבד. .7.4

חובת הקבלן  -נתוני השנאים, כדרישות סף, מופיעים בהמשך  .7.5

 למלא את נתוני השנאי שבכוונתו לספק.   

אין רואים בהצגת נתוני היצרן אישור ליצרן ולנתוני השנאים. .7.6

  

 לשנאי תינתן אחריות לשנתיים מיום הכנסתו לניצול. .7.7

 בדיקות 12.2

הבדיקות יבוצעו בכל שנאי בנפרד ועל הקבלן לספק תעודת בדיקה לכל  .8

  שנאי בנפרד.

 בכל תעודה יודפס מספר השנאי, הספקו והנתונים הבאים :

8.1. TYPE TEST 76 -בהתאם ל  IEC . 

8.2. ROUTINE TEST: הכולל גם , 

 יחסי השנאה בכל סליל. .8.2.1

 הפסדי ברזל )ללא עומס( במתח ותדירות תקניים. .8.2.2

 סה"כ הפסדים בעומס מלא, במתח ותדירות תקניים. .8.2.3

 מתח קצר. .8.2.4

 התנגדות הליפופים. .8.2.5

 התנגדות בידוד. .8.2.6

 עמידה במתח יתר. .8.2.7
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מ'. 1במרחק של  db -רמת רעשים ב .8.2.8

 נלוויםציוד ואביזרים 

 .90 -גלגלי שינוע, שני כיוונים ב 4 .8.3

 ווי הרמה. 4 .8.4

 בורג להארקת הגוף. .8.5

 154דגם  TECSYSTEMמערכת הגנת טמפ' לשנאי יצוק תוצרת  .8.6

- T שווה תכונות. או 

 או שווה תכונות. DGPTמערכת הגנה כנ"ל לשנאי שמן  .8.7

 קופסת פיקוד עם סרגל חיבורים לכל שנאי כולל החיווט. .8.8

 טבלת נתוני השנאי. ובנוסף כל הנדרש ב .8.9

 שנאי יצוק

מבנה השנאי יהיה מותאם ומוכן להרכבה מקומית נוחה וקלה  .8.10

 אוורור מאולץ. של מערכת

 . A630תקע" -חיבורי המתח הגבוה יהיו עם חיבורי "שקע .8.11

 אוורור מאולץ לשנאי יבש )יצוק( .8.12

דרגות  -2השנאי  יכלול רגשי טמפרטורה ממסרים ל .8.12.1

ולפיקוד המפוחים תראה והפסקה( הטמפרטורה )

 ב"היסטרזיס".

 3אוורור מאולץ יבוצע באמצעות שישה מפוחים ) .8.12.2

 .VAC230מפוחים בכל צד של השנאי( הפועלים במתח 

לרבות נורות  V24תראות ופיקוד למפוחים במתח הלוח  .8.12.3

סימון, צופר ולחצן השתקה יסופק ויותקן ע"ג הקיר 

סמוך לשנאי )הלוח יתוכנן ע"י  ספק השנאי ויועבר 

 אישור המתכנן לאישור(.ל

מחיר השנאי כולל את כל המפורט לרבות רגשי טמ',  .8.12.4

תכנון, אספקה והתקנת לוח פקוד  מפוחים, 6ממסרים, 

העזר הנדרשים  מפוחים, לרבות כל העבודות ואביזרי

  .להתקנת והפעלת השנאי ומערכת

 הובלה והתקנות מכניות וחשמליות      

 התקנות מכניות .8.13

בתוך המבנה והכנתם יותקנו  םכי השנאי מובא לידיעת הקבלן .8.14

    יהיה בעזרת מנוף.

כל עבודות השינוע מהיצרן, כולל הרמת המכסים וסגירתם  .8.15

 בפתח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הכנסת הציוד ועד להעמדת השנאי ועיגונו במקומו הסופי 

 כלולים 

 במחירי ההובלה וההתקנה המכנית.

 

 התקנות חשמליות .8.16

כל עבודות ההתקנה והחיבורים החשמליים במתח גבוה ובמתח 

 נמוך, 

הארקה, חיבור הטרמיסטורים ומערכת הגנת  חיבור

הטמפרטורה וכולל בדיקה והפעלה כלולים במחירי ההתקנה 

 החשמלית.

 חיבור לשנאי מצד מתח נמוך יבוצע אך ורק עם נעלי כבל.

  תכולת מחיר

ה מכנית וחשמלית מחיר כל השנאים כולל אספקה , התקנ .8.17

כמפורט לעיל , חיבורו והפעלתו באופן מושלם, לרבות כל חומרי 

 העזר והמולכים הדרושים.

  בדיקות השוואה לנתוני סף

 

 שנאי יצוק בשרף )שנאי יבש( 12.3

 הצעת הקבלן דרישות המפרט 

   . יצרן     1

   . דגם2

  כמצוין בכתב הכמויות . הספק3

  KV12.6 22KV 33KV . מתח ראשוני4

  KV0.4/0.23 . מתח משני5

  KVA4.4%-630||KVA6%-1250 . מתח קצר6

  טבעי, עם הכנה לקירור מאולץ . קרור7

      =2.5%  5% . מחליף דרגות8

  Hz50 . תדירות9

  ”CLASS “Fאפוקסי יצוק בווקאום  . סוג הבידוד10

  פתוח . מבנה11

  Dyn - 11 . קבוצת חיבורים12

  Nרמת בידוד  מבדדים צד מ"ג .13

20 

 N 30  

  KV1 . מבדדים צד מ"נ14
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הצעת הקבלן דרישות המפרט 

  כן . הגנות:   טמפרטורה15

 . מער' טרמיסטורים16

 דרגות+ ממסרי        3      

 הגנה הפעלת מפוח       

 התראות וניתוק      

 

 - 154דגם  TECSYSTEMכן, כדוגמת 

T או שווה תכונות 

 

  כן . גלגלים 17

 הפסדים: ריקם. 18

 C 75 -)ברזל( ב      

הפסדים נמוכים לפי תקן ישראלי  

) גירסה אחרונה( בעל יעילות  5484

 אנרגטית גבוהה למתח הנקוב.

 

 . בעומס )נחושת( 19

 C 75 -ב      

הפסדים נמוכים לפי תקן ישראלי  

) גירסה אחרונה( בעל יעילות  5484

 אנרגטית גבוהה למתח הנקוב.

 

 רעש במרחק . רמת20

 SOUND POWERמטר  1     

 

DB46 

 

  IEC 726. בדיקות לפי תקן 21

  BIL -. בדיקה ל22

 לסלילי מתח גבוה      

 

KV125 

 

KV170 

 

 דרישות מיוחדות :

 .  בהצעתו ימלא הקבלן את כל הנתונים המבוקשים.1

 .  עם ההצעה יוגשו במקור כל נתוני השנאי ע"י היצרן כולל מידות ואישור היצרן 2

 להתקנה ולאוורור, מותאמות לתוכניות חדר החשמל כמופיע בתוכניות.     

 .  התקנים מוכנים בשנאי לחיבור קל של מערכת אוורור מאולץ.3

 

 

 630Aולזרם  24kVלמתח עד SF6ציוד למיתוג מבודד בגז  .13

 להתקנה במרכז אנרגיה 630Aולזרם  24kVלמתח עד  SF6ציוד מיתוג מבודד בגז  13.1

 כללי 13.2

הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתנאי מוקדם,  .9

אישור זה יכלול תיאור ייצרן, סוג ודגם ,)סידרת הייצור(, המתאימה 

 באופן מלא לציוד המוצע במכרז.

קבלן קטלוגים, תוכניות מערך הלוחות ואישורי בטרם תחילת עבודתו יגיש ה

 חח"י שהציוד ואופן התקנתו תואם את דרישותיה.

 מתן אישור סופי יינתן ע"י המתכנן והמפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ציוד המיתוג יהיה בנוי כך שכל מפסק זרם או מנתק יותקן בתא נפרד.  כל מנתק 

 מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. כל תא מפסק זרם יכלול גם 3יהיה בעל 

 מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. 3מנתק הארקה טורי בעל 

לוח מתח גבוה יכלול ציוד מיתוג בהרכב כלשהו של תאים )מנתקים 

בעומס/מפסקי זרם/תאי מדידה/מנתקים בעומס משולבי נתיכים וכו'(. 

במידת הצורך יש לתכנן ולייצר את הלוחות במספר חלקים אשר יאפשרו 

בוה באתר. האספקה תבוצע במספר את הובלתם והכנסתם לחדר מתח ג

 חלקים והרכבת לכדי לוח מתח גבוה מושלם תבוצע בשטח.

מבנה התא ו/או הלוח יאפשר חיבורו משני צידיו לתאים אחרים, החיבור יעשה 

 ישירות בין פסי צבירה ללא צורך בכבלים.

 הלוח יהיהלהתקנה פנימית,ומיועד  24KV של עד למתח SF6הלוח יהיה בבידוד 

בהתאם  . הלוח יכיל את כול המרכיביםשל תאים ימודולארמבנה בעל 

 המצ"ב. כניות ולכתב הכמויותולת

בסיס  יכלולהתחתון  חלקולוח יהיה בנוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון, ה

 תמיכות נוספותצורך בשימוש בשיאפשר העמדתו מעל התעלה ללא 

 כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד.

למעט  סמוך לקיר בחלקו האחורי, ויותקןהלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד 

 ע"פ המלצות היצרן. לשחרור גזים במקרה חרום ימינימאלמרווח 

 תוכניות הלוחות )עם הרכב התאים( ימסרו בנפרד.

 מסמכים ישימים 

ציוד המיתוג ומרכיביו השונים, יהיה מתוכנן, מיוצר ובדוק ע"פ התקנים    

מטה. )במהדורתם האחרונה והשינויים והתוספות המפורטים 

 רלוונטיות(.

   IEC 62271-200    מבנה הלוח 

   IEC 62271-100, 62271-102, 62271-105, 62271-1      מרכיבי הלוח 

 בדיקות 13.3

הספק יעביר דוח בדיקה של מכון בינלאומי מוכר של  –אב טיפוס  .10

 בדיקות אב טיפוס לפי התקנים שצוינו לעיל.

בדיקות הקבלה יבוצעו לכל לוח אצל היצרן. דוח הבדיקה יכלול  –בדיקות קבלה 

הצהרה על הסטנדרט שלפיו בוצעה הבדיקה, מספר סידורי של הציוד, 

לו. בנוסף כל ציוד ערכים נדרשים וערכים שהתקב -תוצאות הבדיקה

 .SF6ייבדק להתפרקויות חלקיות ולאטימות הגז  גהמיתו

לכל לוח יצורף דו"ח בדיקות סדרתיות, אשר עבר בהצלחה,  –בדיקות סדרתיות 

 לפני יציאתו לשטח.

 דרישות חובה )סף פסילה(



241 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המציע יוכיח יכולת יצור ומתן תמיכה טכנית מוכחים בארץ.  .10.1

כל מרכיבי הציוד, עליו להגיש במקרה שהמציע אינו מייצר את 

 אישור הסכם ידע בתוקף עם יצרן המקורי של הציוד.

שנים בייצור והתקנת ציוד מהסוג  5למציע ותק של לפחות  .10.2

אתרים, המציע יצרף להצעתו  30-המוצע בארץ ולפחות ב

אתרים לפחות תוך ציון סוג ודגם הציוד שהותקן, וכן  30רשימת 

 טלפון. שם איש קשר אצל הלקוח ומספר

על הציוד המוצע לשאת אישור לשימוש על ידי חח"י, האישור  .10.3

 יכלול במפורש את שם היצרן, דגם הלוח, ומתח העבודה.

 תנאי עבודה 

ציוד המיתוג יתאים להתקנה פנימית עם אוורור טבעי בתנאי  .10.4

 .IEC694סביבה "רגילים" כמצוין  בתקן 

 בנוסף לאמור לעיל הציוד יעמוד בדרישות הבאות: .10.5

 .95% – תלחות יחסית מקסימאלי .10.5.1

 .70% –לחות יחסית ממוצעת  .10.5.2

 .C˚40  -טמפ' סביבה מקסימאלית  .10.5.3

 .C˚35  –טמפ' יומית ממוצעת  .10.5.4

 דרישות חשמליות 13.4

 24kV       מתח נקוב .11

 630A      זרם נקוב

 50HZ     תדירות נומינלית

  16kA      (1S)  עמידות מפ"ז/ מנתק בזרם קצר

 PEAK     40kAשיא 

 50HZ  -לדקה אחת ב ירמת בידוד מינימאל

 50kV   לאדמה ובין הפאזות            

 1.2/50μs (IEC LIST2)מתח הלם ברק 

 125kV RMS-PEAK     לאדמה ובין הפאזות

 כושר חיבור בקצר 

 16kA    מפ"ז / מנתק

 מספר פעולות חיבור בקצר

 5לפחות    מנתק/ מנתק הארקה

 1000לפחות    תמנתק מספר פעולות מכאניו

 4000לפחות   מפ"ז מספר פעולות מכאניות 

 10000לפחות   מפ"ז מספר פעולות חשמליות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 30לפחות   16kA מס' פעולות ניתוק בזרם קצר  –מפ"ז 

 דרישות טכניות 13.5

ובמעטפת מסוג  SF6כל מפ"ז/ מנתק ומנתק הארקה יהיה בסביבת    .12

"Sealed pressure system"   לפי תקןIEC60694 המציע יצרף מסמך ,

 Sealed For"המוכיח שציוד המיתוג המוצע מתוכנן להיות אטום מסוג 

Life"   שנה.   כל החלקים החשמליים במ"ג כולל  30או  20לתקופה של

מגעים ראשים של מפ"ז, מנתקים, מנתקי הארקה יורכבו במיכל מתכת 

 .Sealed For Life"  "מסוג SF6אטום וממולא בגז 

וון זרימה לגזים, כך שבמקרה של עליית לחץ כבשסתום בטחון ובמ הלוח יצויד

 ,הלוח של אחוריהלחץ לכוון השחרור יתבצע מסוכנת של גז במיכל 

 בצורה זו לא תהיה פליטה קדימה של גזים שעלולה לסכן את המפעיל.

  MAINTANANCE FREE.כל החלקים שבתא המתח גבוה יהיו נטולי אחזקה 

 של ציוד המיתוג יהיו מוגנים בפני קורוזיה. כל החלקים החיצוניים

מבנה הלוח יאפשר הוספת ו/או הוצאת תאים ללא כל צורך בהזזת תאים 

 קיימים, הלוח יהיה מודולרי לחלוטין כך שכל עמודה תהיה בנויה

 במחיצות מתכת פרדה מלאההעם  Metal Cladכיחידה עצמאית מסוג 

 בין הפונקציות הבאות: מוארקות

תהיה מדגם סטנדרטי שכבר מותקן ופועל באתרים שונים בארץ, כולל  העמודה

עמידה בדרישות המבנה והתכולה לדגם זה )הארקות, חווט, פיקוד 

 וסימונים(.

, בהתייחס לחיבור בזרם קצר  IEC60265לפי תקן  E3מפ"ז / מנתק יהיה מדרגה 

בור פעולות חי 5נומינלי יתקבל גם מפ"ז / מנתק בעל יכולת ביצוע של 

 בזרם קצר נומינאלי.

  6.101 – 3.102.5סעיפים    IEC60129לפי תקן  Bמנתק הארקה יהיה בדרגה 

פס הארקה יהיה בחתך מתאים ויותקן לכל אורך ציוד המיתוג, בכל קצה של פס 

הארקה תהיה אפשרות לחיבור של מוליכי הארקה, בפס ההארקה יוכנו 

ת הסיכוך של מחברי מ"מ לחיבור הארק 9חורים לתא אחד בקוטר  5

 כבלי הכניסה ושל בסיס מגן הברק.

 חיגורים 13.5.1

 .   IEC62271-200החיגורים יהיו לפי תקן  .13

 בנוסף לאמור לעיל יש צורך בחיגורים הבאים:

פתיחת מכסה כבלים מ"ג רק אם מנתק הארקה  .13.1

 מוארק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אפשרות לנטרול מנגנון החיגור לצורך ביצוע בדיקות  .13.2

 וטיפולים

של מפ"ז/ מנתק יצוידו באמצעי נעילה עם  ידיות הפעלה .13.3

 מנעול.

מצבו של מפ"ז/ מנתק ומנתק הארקה יצוין לפי תקן  .13.4

IEC60129   ו        5.104סעיף-IEC62271-200    ו

IEC60694  מימיק. תכחלק מדיאגראמ 

תותבים לחיבור כבלים תותבים לחיבור כבלי כניסה ויציאה יאפשרו 

חיבור כבלים חד/ תלת גידים מסוג אלומיניום או נחושת בחתך 

ממ"ר.   המציע יגיש את המלצתו לסופיות כבלים  150של עד 

המתאימות לחיבור לתותבים. לכל דגם סופית מוצע יצורף 

                                                אישור יצרן הסופית להתאמה לחיבור לתא.   

לכל יציאה תהיה אפשרות לחיבור מגיני מתח יתר לרבות 

תמיכות. במידת הצורך המציע יגיש שרטוטים מפורטים של 

 צורת התקנתם.

 ציוד המיתוג יצויד עם שסתום בטחון לפליטה אחורית של הגזים.

ע יחווט לסרגל מהדקי פיקוד כל תא יכלול מד לחץ גז כולל מגע עזר, המג

 -תקין , אדום –מד הלחץ יראה בבירור את מצב לחץ הגז ) ירוק 

 לחץ נמוך(.

 כל מפ"ז / מנתק יצויד במסמני, )נוריות(, קיום מתח קיבוליים. 

 2.5של  יהמיכל המכיל בתוכו את הגז יהיה מנירוסטה בעובי מינימאל

 מ"מ.

(.  כל Arc proofקצר פנימי, )תא חיבור הכבלים יהיה סגור ועמיד בפני 

 Sealed"הכניסות והיציאות יתאימו להתקנת סופיות אטומות 

connectors"  כדוגמת "אלסטימולד" או "רייקם". כל חיבור

יהיה בתא נפרד עם מכסה בעל חיגור למנתק הארקה כך שלא 

ניתן יהיה לפתוח את המכסה ללא קיצור להארקה של אותה 

 RD4-24"התקין כולאי ברק כדוגמה "יציאה.   תהיה אפשרות ל

 ע"פ הצורך. –של "רייקם" 

לוח המיתוג היה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בעובי שכבות כולל של 

 מיקרון. 70לפחות 

מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק או עם מנתק  3כל מפ"ז/ מנתק היה בעל 

 מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק. 3הארקה טורי בעל 

עבור כל מפ"ז/ מנתק                                                                                      400 -לכל תא  רוחב  מידות מקסימליות

 מ"מ  1800 -מ"מ גובה  800 -עומק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תפעול  ציוד המיתוג יתופעל ידנית עם אופציה להפעלה חשמלית  

/מנתק ומנתק מפ"ז  -)מקומית או בפיקוד מרחוק(. תפעול ידני 

הארקה יופעלו ע"י ידיות שונות.   במקרה של ידית הפעלה 

 אחת, מעבר למצב מוארק ידרוש אמצעים נוספים.

הכנות לתפעול חשמלי  לכל מפ"ז/ מנתק תהיה אפשרות לחיבור  .13.5

 מנוע הפעלה בעל הנתונים הבאים:

       המנוע יהיה בעל הנתונים הבאים: .13.6

 שניות.                        2ל  15Aשל  יוזרם התנעה מקסימאל 8Aזרם עבודה של 

                                              220VACאו  24VDCמתח הפעלת המנועים יהיה   

 220VACאו  24VDCמתח פיקוד ההפעלה יהיה  

כל מפ"ז / מנתק יצויד בלחצני חיבור וניתוק מוגנים בפני מגע  .13.7

 בורר בין מצב הפעלה מקומי /מרחוק.מקרי ובמפסק 

לחיווי מצב הפעולה, מגעי העזר N.C +4.N.O 4)מגעי עזר ) .13.8

 יחווטו אל תא מהדקי הפיקוד.

ממבנה התא כל אביזרי  יתא פיקוד יהיה חלק אינטגראל .13.9

הפיקוד יחווטו למהדקים בתוך התא. החווט יעשה ע"י כבלי 

בעל חוזק .  הלוח יהיה "HALOGEN FREE"נחושת בעלי בידוד 

לפחות בנקודה החלשה ביותר של  2gמכני כך שיעמוד במכה של 

המעטפת.                                                                                                            

כל מנתק יציאה לקו יהיה עם מסמני זרם קצר לשלוש הפאזות 

מהדקי הפיקוד )בהתאם לכתב  עם מגעי עזר שיחווטו אל תא

 הכמויות(

 יכלול: Vתא המפסק דגם  13.6

 . 630A לזרם     SafePlus Vמזב"ג דגם  .14

 .630Aפסי צבירה לזרם 

 מנתק הארקה עם חגור מכני למפסק.

 משולב במקצר הארקה .  Disconnector)מנתק בטחון טורי )

מחברים לכבלי כניסה מסוג אטום, לסופיות כדוגמת "אלסטימולד", לזרם עד 

630A. 

 )ע"פ כתב הכמויות( VAC 220מנוע הפעלה 

 )ע"פ כתב הכמויות( VDC 24סליל הפעלה 

 VDC 24ה סליל הפסק

 .2NO+2NCמגעי עזר 

 .)ע"פ כתב הכמויות( 2NO+2NCמגע עזר מקצר הארקה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .הכמויות( )ע"פ כתבממסרי הגנה ומשני זרם 

המתאימים ללוח קומפקטי בהתאם לדרישות חברת  10KA/24KVכולאי ברק 

 )ע"פ כתב הכמויות( חשמל.

התקנים למנעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן למנעול 

 נפרד על מקצר הארקה של תא כניסה ראשית מחברת חשמל.

שלא ניתן יהיה לפתוח  חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים, כך

את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר 

 ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה.

 לנורות סימון. תקיבוליונקודות מדידת מתח 

 למפסק. תמכאנימראה מצב 

להלן וע"פ משני זרם עבור הגנות ומדידות במתח הגבוה כמפורט  .14.1

 :כתב הכמויות

 ומדידה בעלי הנתונים הבאים: משני זרם להגנה 3 .14.2

 24KVמתח נומינלי: 

 ע"פ כתב הכמויות /5Aזרם נומינלי: 

 למדידה - 5VA ,CL.3להגנות,   - 5VA ,5P10דיוק ועומס: .14.3

 1sec ,14.5KA THERMAL 

ת )במידת הצורך ע"פ המצוין ווניימשנה זרם להגנת זליגה כ .14.4

 :בכתב הכמויות(

מסכמת )חלון לשלושת כבלי המתח גבוה דלית יאויחידה טור 1

 80/1Aזרם נקוב:  משותף(

 Cתא מנתק דגם  13.7

אטום לכל ", בתוך מיכל אפוקסי    SafePlus Cמנתק בעומס דגם  .15

 החיים"

 מנתק הארקה.

 )ע"פ כתב הכמויות( VAC 220 . סליל הפסקה

  2NO + 2NC .    מגעי עזר 

 )ע"פ כתב הכמויות( . 2NO+2NCמגע עזר מקצר הארקה 

 התקנים למנעולי תליה .

נקודת חיבור לכבל יציאה , מחברים אטומים, לסופיות כדוגמת  "אלסטימולד", 

 .  630Aלזרם 

 לנורות סימון. תקיבוליונקודות מדידה 

 למנתקים. םמכאניימראי מצב 

 יכלול: Mתא מדידה דגם  13.8

 ונים הבאים:למדידה ולהגנה, בעלי הנת ליפופיםמתח תלת משני  .16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   12.6kV/√3 או   22kV/√3 )ע"פ כתב הכמויות(מתח ראשוני 

 למדידה -I  : 110V/√3מתח משני  

 להגנה - II : 110V/3מתח משני 

 CL 0.5,15VA דיוק ועומס של שתי היציאות :

 כבלים וסופיות למתח גבוה לחבור משני המתח.

 למרכז הבקרה.עם תקשורת טורית  CVM-K  רב מודד ספרתי כדוגמת

 במפרט.בכתב הכמויות וממסרי הגנה משנית של המערכת, כמפורט 

 ממסרי הגנות משניות )בהתאם לכתב הכמויות( 13.9

-מבוססת על מיקרו דיגיטליתמערכת ההגנות המשניות תהיה מערכת   .17

פרוססור תלת פאזית ומשלוש כניסות זרם משלושה שנאי הזרם 

 1או  אמפר 5המותקנים במזב"ג  על כל אחת מהפאזות, בעלי זרם משני 

 אמפר.

ובלחות סביבה 70ºc+ עד  40ºc- הממסר יתאים לעבודה בתנאי סביבה 

 .         93%של עד 

וש דרגות: תרמית, תהיה עקומת זרם/זמן המורכבת משל למערכת 

 גנטית מיידית והגנת פחת.מ  מגנטית מושהית,

 REF610 כדוגמת נשלפת )תוך קיצור מ"ז בשליפה( המערכת תהיה

 . ABBמתוצרת 

 המערכת תותקן על דלת תא מתח נמוך של עמודת המזב"ג.

 תאור פונקציות ההגנה

                                                                           ((ANSI RMS – 49הגנה תרמית  .17.1

 צורת ההגנה תהיה כאמור תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון. 

בין דרגה   1%ובמדרגות כיול של  IN 0.3-1.5תחום כיול זרם:   

 לדרגה.

תכויל  השהייהבמקרה וההגנה משמשת במזב"ג כניסה מחח"י 

בהתאם לדרישות  125%דקות בעומס  30ן שווה קבוע זמ לפי

 חברת החשמל ישראל.

 ANSI - 50-51הגנה מגנטית   .17.2

בדרגה ראשונה ישנן שתי , כאשר שלוש דרגותהגנה זו כוללת 

 אפשרויות,                 

 הגנה לפי זמן מוגדר או לפי עקומה בשתי הדרגות האחרות.                                 

                                                                                                                                                                     י  אפשרויות לפי זמן מוגדר או מיידית.                                                                                         ישנן שת

 תחום כיול דרגה ראשונה: )עם השהייה(

 In 5 - 0.3ל זרם: כיו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 או לפי עקומה.                                      300s - 50msכיול זמן: מידי או בתחום 

 :ושלישית תחום כיול דרגה שניה

 In 35 - 0.5כיול זרם: 

 s300 - ms 40כיול זמן: מיידי או בתחום 

 N /51N50 - ANSI הגנת פחת .17.3

                הגנה זו כוללת שתי עקומות, כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות 

 מיידית                                   לשני כיולים, עקומה אחת עם השהיית זמן והשני 

                                                                תחום כיול דרגה ראשונה: )עם השהייה(

 .                                                                                              In-מ 100%-1.0%יול זרם:כ

 300s – 50msיול זמן: מידי או בתחום כ 

 :השנייתחום כיול דרגה 

 .                                                                                  In-מ 800%-5.0%כיול זרם:

 s300 - ms 50כיול זמן: מיידי או בתחום 

                                             (Blocking)הממסר יכלול פונקצית סלקטיביות לוגית  

.                                                                                           Tripפונקציה זו מאפשרת  סלקטיביות לוגית בפעולת  

במפסקי זרם הקרובים  Tripהפחתה משמעותית בזמני ההשהיה בפעולת 

  כאשר משתמשים בסלקטיביות זמן(.    ןלמקור המתח )ביטול החיסרו

  IDMT,time (NIT)-ולעקומות  time (DT)  Definite--אופציה זו נוגעת ל

Normal inverse ,very inverse time (VIT),Extremely inverse time 

(EIT) ו-Long inverse time (LIT) זרם יתר וזליגה לאדמה.ות בהגנ 

 עקרון פעולה:  13.10

תקלה ברשת מתח גבוה, זרם התקלה זורם דרך  עכאשר ישנו אירו .18

 מפסקי הזרם שבין מקור המתח ועד נקודת התקלה. 

 רכות.דההגנות העליונות )בסמוך למקור המתח( נ

 רכות.דההגנות הממוקמות אחרי )מתחת( לנקודת התקלה אינן נ

 (.tripאך ורק ההגנה שבדרגה הראשונה מעל לנקודת התקלה צריכה לנתק )

רך ד( כאשר הממסר נBlockה מסוגל להוציא/לקבל פקודת חסימה )כל ממסר הגנ

 בעקבות תקלה:

 ( דרך יציאה מיועדת.Blockingמוציא פקודת חסימה )

  במידה והוא לא קיבל פקודת  ,אם מפסק הזרם הרצוי ,(Tripק )ותינמבצע פעולת    

 ( בכניסה המיועדת.Blockingחסימה )

כל זמן הנדרש לשם ניקוי התקלה,  ך( נמשBlockingהוצאת פקודת חסימה )

ה וכן היהסיגנל  נפסק לאחר זמן מחושב מראש כאשר נלקח בחשבון זמן ההש

 זמן פתיחת המגעים ע"י מפסק הזרם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ל נקודת התקלה מפסיק לקבל עומעלה מ הבמידה וממסר שנמצא במדרגה שניי

( Tripמבצע פעולת ניתוק )הוא החסימה אך עדיין מרגיש בתקלה  את פקודת

תה מלווה ייללא כל השהיה נוספת אותה היה לוקח במידה והתקלה לא ה

 בפקודת חסימה.

זמן התקלה ומוסיף בטיחות את סלקטיביות זו מאפשרת למזער למינימום 

 חיווט לקוי או תקלה במפסק זרם. הנגרמת בעקבותבמקרה של תקלה 

שלושת היחידות המותקנות במסדר יחוברו בניהן באמצעות זוג גידים כך שבזמן   

ליחידות האחרות וכך Blocking  תקלה היחידה הקרובה לתקלה תשלח פקודת 

 תתאפשר  סלקטיביות לוגית. 

 בנוסף להגנות יכלול הממסר הנ"ל:

להעברת   MODBUSפרוטוקול עבור   RS 485יציאת תקשורת  - .18.1

או יציאת תקשורת  למחשב מרכזי והגנה   נתוני מדידה

 באמצעות סיבים  אופטיים.LON או   SPAעבור

 תצוגת מדידות של: 13.11

בו זמנית,)לא תתקבל תצוגה המצריכה  בשלושת הפאזות "אמיתי" זרם עבודה  

 הכפלה בקבוע כלשהו לקבלת הערך האמיתי(,

 ,בשלושת הפאזות ימקסימאלזרם   

 ,הפאזות ופחתהתקלה בכל אחת משלושת זרם   

 ,אחוז צריכת זרם ביחס לכיוון בהגנה תרמית  

 ,רמת חוסר האיזון בפאזות  

הצגת אינדיקציה על מהות התקלה תרמי/מגנטי/פחת וכו' בעזרת מנורה    -  

 טקסט.  והודעת

 לדים קדמיים להתראות. 8  -  

 כניסות דיגטליות. 2  -  

 . (THD)רשם הפרעות מובנה כולל רישום איכות חשמל   -  

 . (IRF) חיווי לתקלה פנימית בממסר  -  

 Blocking (PO-Power Output's)מגעי כוח לצורך הפסקה והעברת  3  -  

 יציאות 2בינאריות  כניסות 3כרטיס אחד המכיל אפשרות לתוספת   -  

  לצורך העברת סיגנלים.

באמצעות כניסה  סט שניל דאחסט ים" מלקבוצת "הכיואפשרות לשינוי   -  

 לוגית.

  -  Trip Coil Supervision 

  - REX521: 

 בתא מזב"ג תותקן יחידת הגנה ובקרה המבוססת על מיקרופרוססור דיגיטלי  

 ליחידה תהיה אפשרות לבצע את הפעולות הבאות: .19
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המאפשר פעולה נכונה של  (Intermittent E/F)בממסר קיים אלגוריתם מיוחד 

 הגנת פחת כיווני )מניעת השפעה הדדית בין קווי מ"ג(.

 . RMSפאזות, וזרם זליגה  3- ב RMSמדידות זרם 

 CB)רישום של פתיחות/סגירות של המפסק וכן אפשרות להוצאת התראה. 

Wear) 

 רשם אירועים מובנה.

 פיקוד על המפסק.

המשמשות לצורך  4ד מהיר( מתוכן יציאות )מגע אח 6-כניסות דיגיטליות ו 9

 פיקוד על המפסק וביצוע פעולות נוספות ע"י עזרים חיצוניים.

 תצוגה מקומית של המדידות במצב עבודה רגיל והודעות תקלה במקרה הצורך.

 שורות ובעלת תאורת רקע. 6בעלת  HMIתצוגת 

יחידות תקשורת מקבילית בו זמנית בעזרת חיבור גידים  בין כניסות/יציאות של 

נוספות, לצורך שליטה מרכזית אוטומטית אם צורך סלקטיביות לוגית 

 ואם לצורך הפעלה/הפסקה.

או בתצורת כוכב  SPA( עבור שימוש בפרוטוקול 5תקשורת טורית )ראה גם סעיף 

לצורך בקרה ושליטה מרחוק לצורך העברת מידע,  LONעבור פרוטוקול 

, מדידות, מונים אשר כגון שליטה, מצבי מפסק, תקלות, אירועים

הכרחיים עבור פעולות בקרה ושליטה מרחוק,   ניהול צריכת אנרגיה 

ותכנון תחזוקה. הממסר יהיה עם יציאה אופטית מובנית להעברת 

 שנייה.-מיל' 1אירועים עם חותמת זמן ברזולוציה של 

בקרה ובדיקה עצמית במהלך העבודה, לצורך זיהוי תקלה פנימית במכשיר וכן 

 . (Trip Coil Supervision)על סליל הפסקה של המפסק  השגחה

 פונקציות הגנה:

יחידת ההגנה תכיל מספר עקומות בעלות טווח כיולים רחב  .19.1

 ומגוון השהיות זמן.

 היחידה תכיל את פונקציות ההגנה הבאות: .19.2

  (ANSI 49)      -הגנה תרמית

   (ANSI 50/51)-הגנה מגנטית מושהית ומידית

 (ANSI 67N)             -ניתהגנת זליגה כיוו

 תחום כיולי זרם: .19.3

 קצר בין פאזי  

(2()1 )IN 5 – 0.1 

(3()2 )IN 40 – 0.1 

 זליגה כיוונית

(2()1 )500% – 1.0% 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

(3()2 )500% – 1.0% 

 השהיית זמן בתקלת קצר וזליגה כיוונית

 השהיית זמן בתקלת קצר: .19.4

 (Definite timeשניות ) 0.05 – 300

1.00 – 0.05 (Time multiplier) 

  (Instantaneous)שניות  0.04 -כ 

 השהיית זמן בזליגה כיוונית: .19.5

 (Definite timeשניות ) 0.1 – 300

1.00 – 0.05 (Time multiplier) 

IN    זרם נקוב= 

IDMT   (Inverse, Very inverse, Extremely inverse )עקומות  

(IEC Standard)  

 (Definite timeהגנה מושהית )    

 ( Instantaneousהגנה מיידית )    

 כיול זרם וזמן עבור כל הגנה יעשו בעזרת חיבור מקומי והגנת קוד )אופציונאלי(.

בעבור כל הגנה יתאפשר בחירה באמצעות התקשורת בין ארבעת 

 הכיוונים הקבועים מראש בעבור צורות שונות של חיבורי רשת.

 הממסר יכלול פונקצית סלקטיביות לוגית

 .Tripנקציה זו מאפשרת סלקטיביות לוגית בפעולת פו   

במפסקי זרם הקרובים  tripהפחתה משמעותית בזמני ההשהיה בפעולת    

 כאשר משתמשים בסלקטיביות זמן(. ןלמקור המתח )ביטול החיסרו

 IDMT,timeולעקומות  time (DT)  definite-אופציה זו נוגעת ל .19.6

(NIT)  Ntandard inverse ,Very inverse time (VIT), Extremely 

inverse time (EIT) ו-Long inverse time (LIT)  בהגנות זרם יתר

 וזליגה לאדמה.

 

 עקרון פעולה

כאשר ישנו אירוע של תקלה ברשת מתח גבוה, זרם התקלה  .19.7

 זורם דרך מפסקי הזרם שבין מקור המתח ועד נקודת התקלה. 

 רכות.ההגנות העליונות )בסמוך למקור המתח( נד .19.8

ההגנות הממוקמות אחרי )מתחת( לנקודת התקלה אינן  .19.9

 נדרכות.

אך ורק ההגנה שבדרגה הראשונה מעל לנקודת התקלה צריכה  .19.10

 (.Tripלנתק )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

( Blockingכל ממסר הגנה מסוגל לשדר/לקבל פקודת חסימה ) .19.11

 כאשר הממסר נדרך בעקבות תקלה:

 ( דרך יציאה מיועדת.Blockingמשדר פקודת חסימה ) .19.12

(, אם מפסק הזרם הרצוי, במידה והוא Tripפעולת ניתוק )מבצע  .19.13

 ( בכניסה המיועדת.Blockingלא קיבל פקודת חסימה )

( נמשך כל זמן הנדרש לשם Blockingשידור פקודת חסימה ) .19.14

ניקוי התקלה, שידור זה נפסק לאחר זמן הלוקח בחשבון את 

 זמן ההשהיה וכן את זמן פתיחת המגעים ע"י מפסק הזרם.

וממסר שנמצא במדרגה שנייה ומעלה מעל נקודת  במידה .19.15

התקלה מפסיק לקבל את פקודת החסימה אך עדיין מרגיש 

( ללא כל השהיה נוספת tripבתקלה הוא מבצע פעולת ניתוק )

אותה היה לוקח במידה והתקלה לא הייתה מלווה בפקודת 

 חסימה.

סלקטיביות זו מאפשרת למזער למינימום את זמן התקלה  .19.16

יחות במקרה של תקלה הנגרמת בעקבות חיווט לקוי ומוסיף בט

 או תקלה במפסק זרם.

שלושת היחידות המותקנות במסדר יחוברו בניהן באמצעות זוג  .19.17

   גידים כך שבזמן תקלה היחידה הקרובה לתקלה תשלח פקודת

Blocking .ליחידות האחרות וכך תתאפשר  סלקטיביות לוגית 

  Autoreclosingפעולת  בנוסף לנ"ל יתוכנתו היחידות לביצוע .19.18

 (.REX M02במקרה של קצר לאדמה )גרסת 

 אפשרויות מדידה:

היחידה תבצע את המדידות הבאות, לפחות בדרגת דיוק וטווח כמצוין    

 מטה.

 פונקציה טווח דיוק
1% ±   In0.1-40 (1מד זרם) 

1% ± In  0.1-10  10זרמי תקלה עדIn 

5% ±  In 10-40  10-זרמי תקלה מIn   
0.005% ± In0  0.01-5   (2זרם בתקלת זליגה) 

5% ±  Un 1.0 - 0 ( 3מתח בתקלת זליגה) 

 

 

In .זרם נקוב = 

In0 .זרם תקלת זליגה לאדמה = 

Un .מתח המופיע במשולש פתוח בעת תקלת זליגה לאדמה = 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 :אפשרויות תכנות

שליטה, יחידת ההגנה והבקרה חייבת להכיל אפשרויות תכנות עבור    

 בכדי לאפשר שליטה אוטומטית נהוגה ברשתות מתח גבוה.

תוך לקיחת בחשבון בתחזוקה ושינויים בעתיד, ליחידה תהיה תוכנה של    

תכנון הגנות ושליטה ידידותית ממוחשבת הנעזרת בתצורת סולם בחירה 

 וסימני חשמל מקובלים.

 תקשורת:

נת בין המכשיר מערכת תקשורת תאפשר מעבר נתונים בצורה מסנכר   

והבקרה המרכזית תוך כדי הגנה מקסימלית להפרעות חיצוניות )עם 

יכולת שימוש בסיבים אופטיים(. ממסר ההגנה תומך בפרוטוקולי 

 . MODBUS -ו LON  ,SPAהתקשורת הבאים: 

 בנוסף להגנות יכלול הממסר הנ"ל:

וכו' כיווני רמי/מגנטי/פחת טהצגת אינדיקציה על מהות התקלה   -   

 . Ledבאמצעות 

 טקסט.  והודעת    

 לדים קדמיים להתראות. 8  -   

 כניסות דיגיטליות. 9  -   

רשם הפרעות מובנה ומדידת איכות חשמל מבחינת הרמוניות   -   

 ( 13)עד דרגה 

 חיווי לתקלה פנימית בממסר.  -   

 יציאות לוגיות. 6  -   

 סט שניל דאחסט ים" מלאפשרות לשינוי קבוצת "הכיו  -   

 באמצעות כניסה לוגית.

   -  Trip Coil Supervision 

  

 הצהרת קבלן החשמל  .14

הריני מצהיר שהמתקן המתואר בתוכניות יבוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות  

 הטובים ביותר.

בהתאם להוראות חוק החשמל, תקנות בזק והתקנות שפורסמו על מתקן החשמל בוצע  

מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי  פיו, תקני

חברת החשמל, בזק וחברות הכבלים הנוגעים לאספקת החשמל ו/או הטלפון ו/או 

 שרותי הכבלים לצרכנים.

כל הציוד שיותקן על ידי יתאים לדרישות התקן הישראלי המחייב לפי חוק התקנים  

 כפי שהורה מנהל עניני החשמל ו/או חברת בזק.  תקן או מפרט -ובהעדר תקן כאמור 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ההקפדה על התקנת ציוד תקני היא תנאי מחייב. 

 אופני מדידה מיוחדים

 

 הנחיות למציע לפני הגשת הצעתו .1

לפני הגשת הצעתו, על המציע להכיר את תנאי העבודה במקום, לבדוק את תיאור  

טעויות, מחדלים ו/או אי התאמה, העבודה את התכניות ואת כתב)י( הכמויות. אם יגלה 

עליו להסב את תשומת ליבו של המזמין להם. תשובתו בכתב של המזמין תהווה חלק 

 בלתי נפרד של מסמכי המכרז.

על המציע לפנות למזמין בכל הנוגע לברורים ביחס למפרט, לכתב הכמויות ולתכניות  

ים. רק תשובה בכתב וכן לגבי מקור הספקתם של החומרים, האבזרים והציוד המפורט

 של המזמין תחייב את המזמין.

 

 עדיפות בין מסמכים .2

התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מפורטים במפרט וביתר מסמכי החוזה,  

משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתב)י( הכמויות, כל עוד אין סתירה 

תיאורים התמציתיים ביניהם. אם נמצאה סתירה כזו עדיפים לעניין התשלום ה

 שבכתבי הכמויות על התיאורים שבמפרט.

 

 דרישות .3

ציון דרישה מסוימת לגבי פרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב)י(  

הכמויות אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם חסר 

החוזה או נובעת ו/או  ציון זה, בתנאי שהדרישה כאמור, נקבעה באחד ממסמכי

 משתמעת ממנו.

 

 התחשבות עם תנאי החוזה .4

 תיאורים בכתב הכמויות 4.1

תיאורים והגדרות של העבודה בכתב הכמויות ו/או בכותרות הסעיפים של פרק  

זה ניתנו בקיצור לצורכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. אין לקבל תיאורים אלה 

 כממצים כל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים 

את כל שלבי העבודות והתחייבויות של הקבלן לפי החוזה, לרבות אספקת  

 שר הם לא באספקת המזמין.החומרים כא

 שינוי אמצעים ושיטה 4.2

שינוי באמצעים ובשיטות ביצוע ביוזמת הקבלן גם אם קיבל את אישור המפקח  

 לא ישמש עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עבודות לוואי 4.3

לא ימדדו כל עבודות לוואי, גם אם הן נזכרות בתכניות ו/או במפרט זה ו/או  

במסמכי החוזה האחרים ו/או המשתמעים מהם, כל עוד אותן עבודות לא 

 מופיעות בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות בעבודות הלוואי הנ"ל לא תשולמנה בנפרד  

 והן נחשבות ככלולות במחירי היחידה שנקב הקבלן בכתבי הכמויות.

וללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככ 

התנאים המוזכרים באותם סעיפים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כל שהוא או 

אי התחשבות בו, לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב 

 בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

שבים כמכוסים ע"י יתר הסעיפים סעיפים שלא מופיעים בכתב הכמויות נח 

 שמופיעים בכתב הכמויות ועל הקבלן לנקוב מחירי יחידה בהתאם לכך.

 

 המחירים .5

 המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: 

כל החומרים )בכלל זה מוצרים מוגמרים לסוגיהם וכן חומרי עזר הנכללים  )א(  

והפחת שלהם, פרט לחומרים אשר יסופקו ע"י  בעבודה ושאינם נכללים בה(

 המזמין.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מקצועי מושלם בהתאם לתנאי החוזה, בכלל זה  )ב(  

 גם עבודות הלוואי, ההכנה וההוצאות הבלתי נראות מראש.

 עבודה בשלבים )אם יידרש(. )ג(  

 עבודות בשעות לא שגרתיות. )ד( 

 הדרושות.עבודות העפר  )ה( 

 נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות. )ו( 

 תיקונים, סילוק חומרים ועבודות שנפסלו והספקתם או עשייתם מחדש. )ז( 

השימוש בכלי עבודה, ציוד, מכשירים, מכונות, מתקני עזר, פגומים, דרכים  )ח( 

 זמניות וכו'.

 בלאי ודמי בטלה של ציוד, מבנה וכד'. )ט( 

)ח(, אל מקום -רים, כלי העבודה וכו', המפורטים בסעיפים )א( והובלת כל החומ )י( 

העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה 

 וממנו.

החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' באתר ומחוצה לו, ושמירתם וכן שמירת  )יא( 

 ואבטחת העבודות שבוצעו.

 ים, ארנונות, אגרות, ביול, הוצאות הבטוח וכו'.המסים הסוציאליים והאחר )יב( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הוצאות כלליות והוצאות הניהול של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה  )יג( 

 הוצאותיו המוקדמות והמקריות(.

 הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר החוזה מחייב אותו. )יד( 

רתה למזמין, בין אם פורט כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ומסי )טו( 

 הדבר, במלואו או בחלקו ובין אם לא פורט כלל במסמכי החוזה.

 רווחי הקבלן. )טז( 

 

  יבסעיפים בהן התיאור מצויין "קומפלט", תכלול העבודה את כל עבודות הלווא.          6

הפעלה והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונות, חיבור חשמלי, 

 והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרוייקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך השינוי

 באופן יחסי לערכו, על סמך ניתוח מחירים. 

 

כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה, חיבור חשמלי ו/או מכני והפעלה, פרט למקרים            .7

 או "התקנה" בלבד.  שצויין "הספקה" 

 

עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון אך ורק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או   .8

 כוחו. בא 

 

 תערך מדידה של הכמויות.  -מדידה  

 

  רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון בהצעתו את הנושאים הבאים: . 9

שב תכנית לאישור ו"כפי שבוצעו". כאשר תכניות לוחות יוגשו בסוף העבודה כקבצי מח 

 משורטטים ב"אוטוקד". 

כל הבדיקות לרבות מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, בדיקת  

 המתקן. 

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.

סימון זיהוי בשלטי סנדוויץ בלבד לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות,  

 בתי תקע, שקעי טלפון לוחות שרות וכו'.סולמות, מפסקי זרם, 

 תיאומים עם שאר הקבלנים אשר יעבדו במבנה.  

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור שישה  

 חודשים לאחר הפעלת המתקן. 

חציבת חריצים עבור צנרת או אביזרים, בבטון ובבניה מכל סוג שהיא וכן תיקוני טיח  

 כן כלולה במחירי העבודות ולא תשולם בנפרד.לאחר מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תכולת המחירים . 10

כוללים המחירים אספקה, התקנה וחיבור וכן בדיקה פרט אם צויין אחרת במפורט,  

)בתנאי שהותקנו ע"י  חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים והפעלת כל

הקבלן(. תאור העבודה בכתב הכמויות הינו כללי בלבד, המחיר יתייחס לגבי המצויין 

 במסמכי החוזה. 

 

 תיאומים  . 11

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התאומים השונים הנחוצים  

תאום אלו ללא הבדל לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות 

 באם התאום הינו אם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כלשהיא.

 

 תכניות ופרטים .12

אותן תכניות שתתוספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו  

 הופיעו במכרז והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 

 

 אביזרי עזר .13

 ההצעה כוללים גם את:  מחירי 

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של  

כתב הכמויות. כולל פרופילי ברזל מגולבנים להתקנה משותפת של צינורות או כבלים 

במתקן. המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד וכן 

חומרי העזר ועבודות הלוואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים את כל שאר 

להשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות 

 16הסתעפות משורינות עם מהדקים, בולצים, פסי צבירה וכד' עבור כבלים בחתך עד 

 ממ"ר. 

 

 ציוד חליפי . 14

מזה המאופיין במכרז / חוזה  זה זכאי המפקח  במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה 

לדרוש ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי עבודה ובעלי נתונים שהם בדרגה הגבוהה 

 הקרובה ביותר לנדרש במכרז / חוזה זה. 

 

 דוגמאות  .15

הכנת דוגמאות למיניהם כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבורם  

בור דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר ולא תימדד בנפרד. ע

 מוגמר ראוי להתקנה ושימוש. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הארקות .16

ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר, במוליכים  

 מתכתיים תובטח רציפות הארקה לכל אורכם על ידי גישורים גמישים בין קטע לקטע. 

 

 צינורות .17

 צינורות פלסטיים כפיפים כוללים גם:    .1

 3.0קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי משיכה מניילון בקוטר של  

 36מ"מ באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים. בצינורות בקוטר של 

 מ"מ. 8.0מ"מ ומעלה המחיר כולל גם חוט משיכה בקוטר של 

 צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם:  .2

קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולבנות, חוטי משיכה, קשתות 

 סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך.

תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים  צינורות מגולבנים כוללים גם: .3

 ת, ניפלים וכד'.סופיים, חוטי משיכה, קשתות, מופו

מחיר הצינורות כולל גם חציבה בקירות וברצפות קיימות, פתיחת מעברים  .4

 וקדיחת חורים בקורות, תקרות ורצפות קיימות בתאום ובאישור המפקח.

כלול במחירי הצנרת  08.010מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף  .5

 מעבר בקירות.לרבות סגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי 

מחירי המעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות  .6

 החפירה, הכיסוי ושאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך. 

 

 כבלים ומוליכים . 18

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בכל קצוותיהם, נעלי כבל רגילים  

, שלטי סנדוויץ, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות ומיוחדים )למוליכי אלומיניום(

ממ"ר, השחלה, הנחה,  16הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך 

 חיזוק וכד'. 

אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמובילים בהם הם מונחים או  

 מושחלים. 

ולל המחיר גם את איסוף שאריות במקרים של כבלים המסופקים על ידי המזמין כ 

 הכבלים, גילגולם על התופים והחזרתם למחסן המזמין עם ציון אורכם. 

 

 תעלות כללי  .19

מחיר תעלות וצנרת כולל ביצוע פתחי חדירה עבורן דרך הקירות ) פרט למסגרות  

אטומות לאש, רצפות צפות וכד'(, פניות בגירונג ושינויי מפלס לא ימדדו בנפרד ולא 

 ישולם בנפרד. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תעלות כבלים מפי. וי. סי  .20

קפיציים ויכללו מ"מ עם מכסים  3.0תעלות כבלים מפי. וי. סי יהיו בעלות עובי דופן של  

מ"מ מכופף לפי התכניות לחיזוק הכבלים. הפניות  20ס"מ,  50פס נקוב מגולבן כל 

תהיינה בגירונג. התקנתן תהיה עם זויות ופניות בגירונג עם מכסים בקצוות וכוללות 

מטר וקיר ולתקרה מקונסטרוקציה מגולבנת. כמו כן כוללות  1.5מתלים וחיזוקים כל 

ת למחיצה פנימית אורגינלית כל הסופיות והפינות תהיינה מכסים בקצוות והכנו

 אורגינליות של היצרן.

 

 תעלות כבלים מפח . 21

 2.0התעלות כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל  

תקע בקטעים, גילבון וצביעה לפי הדרישה בפנים -מטר, הארקתן, ביצוע בצורת שקע

 רונג, זויות, שינויי רוחב מדורגים בתעלות אנכיות. ובחוץ, פניות בגי

ס"מ  4.0המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע של  

 לפחות. 

לתעלות כבלים מרשת אין צורך במכסים. המתלים לתעלות יתאימו למשקלן יחד עם  

 משקל הכבלים שמונח בהן על אחריות הקבלן. 

 תעלות אנכיות כוללות ידיות ניקל למכסים.  

 

 פרופילי תעלה .22

תעלות "שרשרת" כוללות מתלים, עיגונים לקירות, מחברים פנימיים וכד' מגולבנים או  

 מצופים וכן "פיליפסים" בתקרה וכמו כן במידה ונדרש מוטות הברגה מצופים לתליה. 

 

  ארגזי פח  .23

בחזית עם סגר וסידור למנעול תליה, אטם ניאופרן,  ארגזי פח כוללים גם: דלת שקועה 

ידית פתיחה מצופה ניקל, צירים פנימיים "אוזניים" לחיזוק לקיר, שלט זיהוי חרוט, 

צביעה בפנים ובחוץ, בורג הארקה, פתחים לצנרת ותעלות הנכנסות לתוכן, מהדקים 

 קפיציים וחיווט. 

 

 זק למתח נמוך ארגזי פי. וי. סי.  ופוליאסטר משוריין לב .24

 הארגזים כוללים: מנעולים סטנדרט 

, צירים פנימיים, הלבשה מסביב והתקנה שקועה 920חברת בזק, כולל רב בריח דגם  

 בקיר. 

עבור: בזק, גילוי אש ועשן  30/30/20ארגזים במידות  3בכל ארון מתח נמוך יהיו  

 ומערכת מסופי מחשב. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ארגזים פלסטיים אטומים  .25

הארגזים כוללים במחיריהם גם: פלטה פנימית להתקנת הציוד, מהדקים קפיציים על  

 מסילה, צירים למכסים, שלט חרוט, כניסות כבל וחיזוקים מגולבנים לקירות. 

 

  פרופילי ברזל .26

פרופילי ברזל כוללים גם: ריתוכים שומים, ניקוב, גילבון בטבילה  באבץ חם, ברגי  

 חיזוק, פיליפסים, פלטות עיגון לרצפה וכד'. 

 

 תעלות רשת ומגשים לכבלים .27

תעלות רשת ומגשים לכבלים כוללים גם: מחברים פנימיים, מתלים ותמיכות לגג  

ל, פתחי מעבר עבורם בקירות עם גימור מטר מפרופילים וזויתני ברז 1.0ולקירות כל 

 השוליים והארקתן. המתלים יותאמו למשקל הכבלים המיועד להם. 

 

 צביעה   .28

 צביעה ותיקוני צבע לאחר התקנה כלולים במחירי האביזרים.  

 

 חומרי עזר  .29

חומרי עזר כגון קטעי כבלים, מוליכים, צינורות הדרושים לחיבור האביזרים כלולים  

 במחיריהם, לרבות ברגים, אומים, דיסקיות וכד'. 

 

  סימון אביזרים .30

מחיר האביזרים והנקודות כולל גם סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע שקע טלפון, שקע  

ספר המעגל החשמלי אליו הוא מחובר האביזר את מ שלט סנדוויץ'מחשב וכד' על ידי 

 ולא תשולם עבור זאת כל תוספת כספית שהיא. 

 מקום החריטה על האביזר יקבע על ידי המפקח באתר.  

כמו כן כלולים במחיר שלטי סנדוויץ' חרוטים, במקומות שהדבר נדרש לזיהוי יעוד 

 האביזר. 

 יץ' פלסטי חרוט. לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדוו 

 

 סולמות כבלי חשמל . 31

סולמות כבלי חשמל כוללים במחיריהם גם: מחברים, פניות, זויות וכד' מבוצעות  

בדירוג, גילבון באבץ חם בטבילה, חיזוקים ותמיכות לקירות, תליות למסבך הגג 

 מטר לכל היותר.  2.0ס"מ לפחות כל  4.0מזויתנים של 

 המתלים והתמיכות יותאמו למשקל הסולמות עם הכבלים על אחריות הקבלן.  

 



260 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  לוחות חשמל .32

, חיווט, הגשת תכניות ייצור לאישורלוחות חשמל כוללים במחיריהם גם:  .1

מהדקים קפיציים, פסי צבירה מנחושת, שילוט, מקומות שמורים והכנות עבורם, 

כפתורי נשיאה מתכתיים וידיעות נשיאה לפנלים, דלתות לנתיכי כ. נ. ג. צביעה 

בצבע סופי בפנים ובחוץ ללא הבדל, מחיצות פנימיות, ביצוע הגבהה עבורם 

ובלה וזאת בנוסף לאמור במפרט ברצפה ועיגונים לקירות. חיזוק ברגים לאחר ה

המיוחד, חריצי אוורור וידיות ניקל לדלתות, וכן עטיפתם ביריעות ניילון עם 

 חומרי שימור לשם הובלה והחסנה עד להתקנתם במקומם והפעלתם. 

מבני לוחות חשמל ימדדו כקומפלטים או לפי שטח חזיתם כמצויין בכתב  .2

 הכמויות. 

ות שהוגשו לאישור, שינויים במראה הלוח המתכנן רשאי לסמן בתכניות הלוח

ובמידותיו, ללא השפעה על מחיר הלוח, פרט להתחשבנות בהתאם לשטח, כפי 

 שיבוצעו ויאושרו על ידי המפקח. 

במחירי האביזרים המותקנים בלוחות למיניהם כמפורט בכתב הכמויות לגבי כל  .3

י המפרט לוח כוללים גם את המוליכים וחומרי ההתקנה והחיבור, הכל לפ

 המיוחד. 

 

 חברת חשמל ביקורת .33

מחירי העבודה כוללים גם: הזמנת ותשלום עבור ביקורת של הגופים הנ"ל למתקנים  

שבוצעו על ידי הקבלן, וזאת גם אם תידרש לשם כך יותר מביקורת אחת  עד לאישור 

 סופי של כל המתקן שבוצע. 

 

  אביזרים .34

מחירי התקנת אביזרים שונים יכללו גם את אספקת וביצוע קטעי כבלים או מוליכים  

וצנרת הקצרים והדרושים לאביזר, לחיבורו ולתפעולו התקין, לרבות אומים, דיסקיות, 

 ברגים וכיו"ב. 

גופי תאורה הרמטיים יחוברו דרך סגירות מגן פלסטיות אטומות בפתחים המיועדים  

 לכך. 

רות אקוסטיות בהם הותר לקבלן לבצע תיבות הסתעפות על התקרות במקרים של תק 

עצמן יבוצעו חיבורי גופי תאורה אל התיבות באמצעות כבלים גמישים עם קצוות 

 מוליכים מולחמים. הכבלים יכללו במחיר חיבור הגופים עצמם. 

 על הקבלן לתאם את גמר הכבלים השונים עם מרכיב הציוד ועפ"י הנחיותיו.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כל האביזרים יהיו מתוצרת המפורטת בכתב הכמויות. -כללי  -נקודות   .35

מחיר הנקודות כולל תמיד גם את הקוים והצנרת מלוח החשמל או ארגזי חלוקה , ללא  

הבדל באם הם מבוצעים בכבלים נ. וי. וי בתעלות, צנרת ביציקות ובחללים עם מוליכים 

 קרה לריהוט וכד'. בתוכם, מעבר דרך פרופילי ריהוט שבין הת

 

 נקודות בתי תקע סמויות .36

מ"מ  16נקודות בית תקע סמוייה כוללת גם: צנרת סמוייה פ"נ בקוטר מינימלי של  

ומוליכי נחושת מבודדים מושחלים בהם, כבלי נ. וי. וי בתעלות פי. וי. סי צרות, 

חריצים  קופסאות מעבר והסתעפות משוריינות, צינורות פ"נ סמויים כאמור וחציבת

עבורם בקירות, רצפות ותקרות בחללי תקרות והקירות. בתוך הריהוט, עם מוליכים 

מנחושת מבודדים בפי. וי. סי. אביזרי בית תקע מותקנים בקופסה עם ברגים ללא הבדל 

 במספר הנקודות על מעגל אחד וכן תיבות מיוחדות להתקנה בגבס. 

 הבדל באורך הקוים. הנקודות כוללות קוים עד ללוחות החלוקה ללא  

 

  נקודות מאור  .37

מ"מ,  16מחיר נקודות מאור סמויות כולל גם: צנרת סמוייה פ"נ בקוטר מינימלי של  

כבלי נ. וי. וי בתעלות פי. וי. סי צרות, מוליכים מנחושת מבודדים בפי. וי. סי, קופסאות 

מעבר והסתעפות משורינות בחלל התקרה, חציבת חריצים בקירות, רצפות ותקרות 

רות, בחללי תקרות וקירות חלולים, קופסאות קיימות, צינורות פ"נ סמויים בקי

הסתעפות בכל נקודה, מ"ז למאור, מספר הדלקות נפרדות כנדרש ללא הבדל באורך 

הקוים ובמספר הנקודות על מעגל, הכל לפי הצורך, וכן כוללות קוים עד ללוחות 

 החלוקה. 

 

 נקודת לחצן הדלקה .38

ודת מאור לפי סוגיהן וכן לחצן זוהר נקודת לחצן הדלקה כוללת את כל המתואר לגבי נק 

רגיל. עבור לחצן משוריין או מוגן מים תשולם תוספת מחיר כפי שהדבר ישולם לגבי 

 מ"ז נקודות מאור. 

 

  התקנת גופי תאורה  .39

במקומות שבהם התקנת גופי תאורה משולמת לקבלן במסגרת סעיף נפרד מאספקתו  

ה עם הגופים, כיוון זוית הגופים כפי ההתקנה כוללת גם: התקנת הנורות שתסופקנ

שתידרש, שימוש במתלים ואביזרי תליה וחיזוק מקוריים של היצרן, תאום והכנת 

פתחים וחיזוקים מתאימים בתקרות אקוסטיות בבנין, הכנת חיזוקי תליה לגופים אל 

תקרות הבטון שמעל התקרות האקוסטיות, הובלת הגופים ממחסן שבו הם מאוכסנים 

ת המפקח, פירוקם מאריזתם וסילוק האריזות הריקות והפסולת למקום לפי הורא

 שיורה המפקח. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שלט פלסטי חרוט עם מספרו הסידורי ומספר המעגל המזין אותו, חיזוק השלט יהיה על  

ידי ברגים, כל אביזרי וחומרי העזר, חיבורים חשמליים וכו' עד לקבלת גוף תאורה 

 דולק.

 

 פס השוואת פוטנציאלים .40

פס השוואת פוטנציאלים כולל גם: ברגים מתאימים למוליכים )גם של חברת החשמל(,  

רזרבה לתוספת בעתיד, הרחקה מהקיר, שלט זיהוי חרוט לכל פס החיבור יהיה  40%

 מ"מ.  4*  3.5מגולבנים ובחתך של 

 

  גשרי הארקה .41

למיניהם אספקת והתקנה חיבורי וגשרי הארקה בחיבורי כבלים והתקנת אביזרים  

כלולים  במחיר התקנת אותו חלק. יש לדאוג כי במובילים מתכתיים תובטח רציפות 

 הארקה לכל אורכם על ידי גשרים גמישים או מחברים קשיחים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות טיח -  09ק פר

 

 כללי 09.01

 וכמפורט להלן.של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד  09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 

 הכנת השטחים 09.02

בכל המקומות שידרשו יש להניח על הרצפות יריעות פוליאטילן לפני ביצוע  א.

 עבודת הטיח כהגנה.

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום  ב.

. ס"מ לפחות 15הפגישה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה 

 מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט   12גודל החור יהיה 

 ויכוסו לפני השטח. 13חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט  ג.

ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת לולים  15במקומות שרוחב החריץ עולה על  

 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון. 10הנ"ל ברוחב 

 .את המשטח המיועד עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב ד.

 

 פינות וחריצי הפרדה 09.03

. כל הקנטים יהיו חדותהפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה  א.

 לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים. חדים וישריםוהגילופים יהיו 

מ"מ, לפי קביעת  5-10מ"מ וברוחב  10בין קירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק  ב.

 המפקח.

 תיקונים .ג 

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השונים )כגון:   

נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר(, יבוצעו ע"י הקבלן 

ללא תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא  -במסגרת עבודות הטיח 

 לא יהיה ניכר מקום התיקון.יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ו

 תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.  

 

 טיח פנים  09.04

 15, במפרט הכללי בעובי 090232טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף  

 גמר לבד. -מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השניה. את  2את השכבה התחתונה  יש לאשפר 

ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית  3הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

 והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פינות מתכת 09.05

פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים הכל כמפורט בסעיף  

אופקית ואנכית פנימית בכל פינה   של המפרט הכללי. פינות מתכת יבוצעו 09.061

 .וחיצונית )לכל הגובה הנראה לעיל(

 

 טיח חוץ 09.06

שטחים מישוריים. המחיר לבד ע"ג שכבות סרגל בשני כיוונים גמר יבוצע בטיח חוץ שתי  

גמר שליכט אקרילי גמיש תוצרת "נירלט" או ש"ע במרקם ובגוון לבחירת  כולל

גוונים(, הכנת התשתית בהתאם להנחיות היצרן. הכל כמתואר  3האדריכל )עד 

 בתוכניות האדריכל, בפרטים ובחזיתות.

 

 אפי מים 09.07

כנו אפי מים בסמוך לשפת בכל המפגשים בין משטחים אופקיים למשטחים אנכיים יו 

 ס"מ. 1.5/1.5/2הטיח. אפי המים יעוצבו באמצעות סרגלים במידות 

 

 אשפרת הטיח 09.08

ימים  3פעמים ביום במשך  3ידי הרטבה בצינור מים -בכל שכבה תבוצע אשפרה על 

 לפחות.

 ידי מים ניגרים מלמעלה למטה.-האשפרה תחל בסוף יום הטיוח, ותעשה על 

י המפקח את ביצוע האשפרה ולקבל אישורו בכתב ביומן העבודה לאיכות יש להציג בפנ 

 הביצוע מדי יום.

 

 הערות כלליות 09.09

יעובדו גם הם בטיח בכל  –שולי הפתחים בקירות פנימיים שלהם גמר טיח  א.

 היקפם הפנימי ובכל עובי הקיר.

צמנט בכל היקפם -יעובדו בעזרת טיט –שולי הפתחים בקירות ללא גמר טיח  ב.

 הפנימי ובכל עובי הקיר, באופן שיתקבל פתח מלבני )או ריבועי( נקי.

  

 גמר טיח בין קיר לתקרה/גג 09.10

 בקו מפגש הטיח בין הגג לקירות יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי עד לבטון. 

 אחר.חריץ דומה יבוצע בכל קו מפגש גלוי בין טיח לחומר  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הכנת דוגמאות טיח 09.11

מ' של כל אחד ממיני הטיח  2.0מ' /  2.0הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות במידות של  

 ידי המפקח( לאישור המזמין לפני התחלת העבודה.-השונים )במקומות שיסומנו על

 

 אופני מדידה 09.12

, הגליפים, פינות עבודות הטיח ימדדו במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים, לרבות החשפים 

אופקיות ואנכיות בכל מקום הנראה לעין ו/או כל אלמנט אחר  XPMרשת מגולוונות 

 .אשר אינו נמדד בנפרד בכתב הכמויות

 

 תכולת העבודה 09.13

 ט הכללי.רפמי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במחיר 

 על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש. טיח . 1

ות ברצועות וטיח בשטחים קטנים, בכל בלר םצרים ו/או עגוליח במשטחים טיו    . 2

 גובה ובכל מקום שידרש.

 ת השטחים ופיגומים לכל גובה שיידרש.הכנ . 3 

כבה ראשונה על השטחים              ש לאחר צביעת ונים והשלמות טיח כולל תיקוניםתיק . 4 

 המטוייחים.

 ים ומוספים.דבק . 5 

 –( אופקיות ואנכיות לכל גובה הקומה XPMצועות בזוויתני רשת ).       חיזוק כל המק6 

 בתוך המבנה ומחוצה לו. 

 אפי מים. . 7 

 יפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.הסע . 8 

 

 תהערו

 ד.פרלא ימדד בנוצמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי החיפוי  טיח .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  ריצוף וחיפויעבודות  - 10רק פ

 

 גרניט פורצלןריצוף באריחי  10.01

האריחים יהיו מסוג ודגם כמפורט בכתב הכמויות )האריחים יסופקו לקבלן ע"י  -

 המזמין בכניסה לאתר(. על הקבלן לשנע את האריחים למקום הביצוע.  

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  -

המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה 

 מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.

 ק"ג צמנט למ"ק חול.                        200יישום האריחים יעשה ע"ג תשתית חול מיוצב בכמות  -

 

 צורת הנחת האריחים 10.02

 לפי התוכנית או לפי הנחיות האדריכל.  

מסוג דגם המישקים ימולאו ברובה מ"מ.  3הריצוף יבוצע עם מישקים )פוגות( ברוחב                  

 וגוון כמצויין בכתב הכמויות.

לפני יישום הרובה יש לנקות היטב את המישקים באמצעות שואב אבק מכל לכלוך או  

 פסולת.

 הכנת תערובת הרובה ויישומה יהיו לפי הוראות היצרן. 

 יישום הרובה יש לנקות את שיירי הרובה מפני האריח.מיד לאחר  

הקבלן ידאג שלא יעלו על הרצפה לפני גמר הייבוש המלא של הרובה וניקוי סופי של  

 האריחים, לפי הוראות יצרן הרובה.

לאחר גמר העבודה בקטע ריצוף מסויים ידאג הקבלן לכך שהקטע יהיה נקי לחלוטין  

 , רובה וכו'.טיטמשאריות 

 ר ריצוף בגרניט פורצלן כולל את כל האמור לעיל. מחי 

 

 קרמיקה/גרניט פורצלן חיפוי קירות באריחי  10.03

במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצע בין היתר גם חיפוי קירות באריחי  קרמיקה/גרניט              

 פורצלן מסוג כמפורט בכתב הכמויות.

בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף  יעשהקרמיקה/גרניט פורצלן  – חיפוי קירות באריחי 

 שבמפרט הכללי. 10051

" תוצרת "מיסטר 109פיקס -כדוגמת "דבקעל ידי דבק אלמנטי גבס ההדבקה תעשה על  

 פיקס" או ש"ע. –

באמצעות מרית משוננת )גודל השיניים בהתאם  הקירטיט ההדבקה ימרח על פני  

 להוראות היצרן(.

הדבקה כך ששכבת הטיט המהודקת תהיה יש להדק אל טיט ה /הפסיפס את האריחים 

 מ"מ. 5-6בעובי של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אקרילית מתוצרת , מילוי המישקים עם רובה מ"מ 3יבוצע עם מישקים ברוחב  יהחיפו 

  ." מסוג ובגוון לבחירת האדריכלMAPEIחב' "

 

 

 ציפוי אפוקסי 10.04

גוונים שונים  5-מיקרון ב 500-רצפות בטון במערכת של ציפוי אפוקסי בעובי כציפוי            

בהתאם לתוכניות האדריכל. המחיר כולל הכנת התשתית באמצעות ליטוש יהלום 

לקבלת אדהזיה גבוהה של מערכת הציפוי לתשתית, פריימר אפוקסי, חירוץ סדקים 

י ומילוי התפרים בשפכטל בבטון באמצעים מכניים ומילויים בשפכטל אפוקסי, ניקו

" של חב' TRמיקרון מסוג "טמפלור  500-אפוקסי, מערכת ציפוי אפוקסי בעובי כ

"טמבור" או ש"ע בגמר חלק, סימוני חניות, חצים, חניות נכים, ניתוב, אבני שפה וכו' 

בצבע עליון "טמגלס" של "טמבור" או ש"ע. הכל עד לגמר מושלם בהתאם להנחיות 

 ור". יישום ע"י חב' גרין תשתיות ואחזקות בע"מ.ומפרטי חב' "טמב

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 10.05

בין היתר גם את כל האמור לעיל, את אספקת דוגמאות  ויכלל והחיפוי ריצוףה עבודות 

חומרים לצורך בדיקה ואישור, את כל החיתוכים, העיבודים וההתאמות סביב אביזרי 

ל יתר העבודות, החומרים וחומרי העזר הנדרשים על ניקוז קיימים מרצפה וכדומה, וכ

              מנת לקבל ריצוף וחיפוי מושלם.

כמו כן כוללים מחירי הריצופים והחיפויים את כל פרופילי הגמר למיניהם  

)מאלומיניום/פליז( אופקיים ואנכיים לרבות כל פרופילי ההפרדה בין ריצופים שונים. 

ציפויים", תוצרת "שלוטר" או ש"ע, -שווקים ע"י "איילהכל  כדוגמת הפרופילים המ

 בגוון לבחירת האדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות צביעה - 11פרק 

 כללי 11.01

לעבודות צביעה אם לא  11פרק  -עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי  .1 

 צויין אחרת במפרט המיוחד בכתב הכמויות.

 ומסומנות.הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות  .2 

צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב  .3 

 מהמפקח לביצוע צביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

 עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות יצרן הצבע. .4 

 .הכלליבמפרט  יבוצעו כמפורטצביעת אלמנטי פלדה ועץ  .5 

 ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד. מספר השכבות יהיה שלוש לפחות .6 
 

 הכנת שטחים לצביעה 11.02

 ניקיון שטחים א.        

היטב מגרגירי חול, זנבות, מלט, המיועדים לצביעה יש לנקות את השטחים   

פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, לסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים, ולנקות את 

 לקבלת צבע. השטחים מכל חומר רופף, הכל מושלם כהכנה

 הכנת קירות פנים קיימים לצביעה .ב 

 ההכנה תעשה כדלקמן: .1  

גירוד וסילוק כל שכבות הצבע והסיד הרופפות, הסדוקות  -   

 והפגומות במרית )שפכטל(.

 שפשוף כל השטח, לרבות שכבות צבע יציבות והסרת הלכלוך. -   

כדוגמת תיקון סדקים, חורים וגומחות בטיח בחומר מילוי  -   

 "פוליפילה" "צלוטיט" או ש"ע ושיוף לאחר ייבוש.

 ניקוי מאבק. -   

 שכבת שפכטל מלאה על כל פני השטח עד קבלת פנים חלקות. -   

 במחיר הצבע כלולה ההכנה לצבע במלואה כמפורט לעיל. .2  

 צביעה בסופרקריל 11.03
 הצביעה תבוצע בצורה הבאה: 
 לעיל. 11.02הכנת השטח עפ"י סעיף  .1 
 ניקוי השטח מלכלוך, שומנים ואבק. .2 
טרפנטין, או לחילופין שכבת  30%-צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב .3 

 "טמבורפיל".
 שעות. 24המתנה לייבוש   .4 
צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה של  .5 

 מיקרון. 25-כ
שצביעת תקרות גבס מחורר תעשה ע"י רולר בלבד ע"מ למנוע מובהר בזאת  .6 

 סתימת החירור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות אלומיניום – 12פרק 
 .סףהתנאי ומוקדמות  12.00

 
 

ומנוסה בייצור  מיומן כי הואונסיון וידע מצהיר מראש כי הוא בעל  הקבלן 12.00.01
 בהתקנת ובאחזקת מלבני האלומיניום והזכוכית הנדרשים לפרויקט זה,

 והמוגדרים במפרט זה, להלן.
 
 

הקבלן אשר יוצע לפרוייקט זה יהיה מאושר על ידי יועץ האלומיניום  12.00.02
והמזמין.  לא יותר שילוב קבלן נשוא עבודות אלו, אשר לא יאושר על ידי 

 הגורמים הנ"ל , והנ"ל לא יהווה עילה או טיעון לעיכוב בלו"ז הפרוייקט.
 
 
 

 והגדרות.היקיף הפרויקט  12.01
 
 

 חניון תת קרקעי. –אולם תרבות, מע"ר מודיעין אתר הפרויקט  12.01.01
 
 

 דרישות סטטיות. 12.01.02
כל וב המקסימליות, הטרחות הכבידה, הרוח הטרחותיעמדו ברכיבי המלבן,  

יידרש לעמוד במחמירה , בהם הכפף.  באתר ההטרחות האחרות השוררות
הן סביב מ"מ,  15-ולא יותר ממן המפתח,  1/200 מבין שתי הדרישות להלן:

השקיעה האנכית   הציר המקביל למישור הזכוכית, והן סביב הציר הניצב לו.
 מ"מ או פחות. 2.0בכל משקוף של פתח, תהיה 

 
 

הרכיבים המופיעים בתרשימים הנספחים למפרט זה, המלבנים הינם כל  12.01.03
ום, המילואות, האגפים האלומיני  להלן כגון: הטכניומוגדרים במפרט 

הנפתחים  הרפפות, והרכיבים הנלווים להם, ובכללם העוגנים, הפרזול, 
 ב.וכיו" , האיטום, הברגים, הטכנולוגיההחסימות

המלבנים  על ידי קבלן כל פעולה הנדרשת להלן, בשביל המלבנים תיעשה 
 קבלן יכלול את עלות הייצור וההתקנה של רכיבים אלה)להלן "הקבלן"(.  ה

בהצעתו הכספית לפרויקט זה, אלא אם נרשם במפורש כי רכיבים אלו ייעשו 
 על ידי אחרים.

על פי רב רכיבי בניה כגון יציקות וקירות הביטון, הריצוף וכו', אינם בתכולת  
 עבודת קבלן המלבנים, זולת אם כאמור לעיל, נרשם אחרת.

 
 

טכניים המתיחסים קבלן מאשר בחתימתו כי קרא את כל המפרטים הה 12.01.04
 לפרויקט, וכל ההוראות הנוגעות בדבר, והבין אותם במלואם.

 
 

 מיסים והיטלים. 12.01.05
קבלן יכלול במחיר שיוצע על ידו, את כל המיסים וההיטלים, החלים על ה 

, או על מרכיביו, שהיו תקפים ביום סגירת המכרז, חוץ ממס ערך המלבן
 מוסף.

הובלה, ה, הייצורחומרים, ה עלותמחירי היחידה כוללים את למען הסר ספק,  
 ,כלים, מכונותההרכבה, וכן אמצעי העזר לביצוע העבודה כגון , השינוע

וכו'.  הקבלן ישא בעלויות בדיקת איכות  הרמה מתקניגומים, סולמות, יפ
 הפיגומים ומתקני ההרמה, לרבות אישורי הרשויות הנדרשים לתיפעולם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הכנת תוכניות עבודה, הוצאות מחירי היחידה כוללים גם את שכר העובדים,  
אחרת  ההוצאכן כל ו ,קבלןהרווחי  ,, עלויות ביטוח סוציאליות וכו'אש"ל

 .תקין של העבודההמלא והצוע יהנדרשות לב
בתכניות ובתרשימים הנספחים למפרט זה  מודגש כי כל המתואר במפרט זה 

 לא נרשם ו/או הודגש כך.אם  כלול במחירי היחידה, גם
 
 

כל העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים, בשלוב עם כל העבודות של ציפוי  12.01.06
על פי הוראות  -הקירות וגימורם, והעבודות האחרות המתבצעות בפרויקט 

.  כל העבודות תבוצענה בשלוב נכון עם עבודות מנהל הפרויקט
 מנהל הפרויקטעל פי הוראות  הקונסטרוקציה, מיזוג האויר והחשמל,

 והאדריכל.
את חומרי הגלם הנדרשים לו מספקי  להזמיןהקבלן למען הסר ספק, על  

לביצוע לוח הזמנים הארכת שלא יגרמו ל המשנה שלו מבעוד מועד, ובאופן
 ממלאכתם מאידך. קבלנים אחרים ו/או ישביתוולא יעכבו העבודה מחד, 

 
 

להקטין, או לבטל כליל, כמויות פריטים בכל סעיף המזמין רשאי להגדיל,  12.01.07
וסעיף של רשימת הכמויות, והדבר לא ישנה, שינוי כל שהוא במחירי היחידה 

 של הפריטים הנדונים, ו/או הפריטים הנותרים.
 
 

מחד,  5%בשיעור שאינו עולה על או אורכו הקטנת או הגדלת שטח הפריט  12.01.08
, לא יגרום לכל מאידך )הקטן מבין שניהם(מ"ר/מ"א  5-ובלבד שיהיה קטן מ

 שינוי במחיר הפריט הבודד.
גדל או קטן שטח הפריט בשיעור העולה על השיעור הנ"ל, יעודכן מחיר הפריט  

 מימדים הגיאומטריים.בשיעור היחסי של השינוי ב
 
 

 שטחי המלבנים. 12.01.09
של המלבן לשטח הפנים  יםבכתב הכמויות, מתיחס יםהנקוב יםהשטח 

   החשוף לעיני הצופה.
למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגין השטח הסמוי  

 לעיני הצופה והוא יכלול את עלותו ואת עלות התקנתו בהצעתו לפרוייקט זה.
,  הקבלן יחסום את החלל הפרוץ שבין משקוף המלבן לבין 1בדופן פריט אל  

סנדוויץ' של פח אלומיניום, ומילוי של בידוד  החסימה תהיהתקרת הביטון.  
  .פריט זהעלות החסימה בהצעתו בשביל הקבלן יכלול את ביניהם.  תרמי 
 מים.רוח ו להתגנבות פתח בבנין, יהיו אטומים ב ו, וקו ההשקה שלהמלבן

(, של Copingהכותרת )את  יםכולל םאיננים הנקובים בכתב הכמויות שטחה 
את קבלן יכלול ה.  בגינםקבלן איננו זכאי לכל תמורה הי מודגש כ  .2פריט אל 

 י היחידה אשר ינקוב בהצעתו.במחיר םעלות
 
 
 

 .חומרים, חוקים, תקנות, תקנים ובטיחות 12.02
 
 

 דרישות יסוד. 12.02.01
 הנדרשים במפרט זה, יעמדו בדרישות: כל המלבנים 

 .תקנות של הרשויות המוסמכותוההוראות החוקים, ה א.
 .ת"י, מפמ"כ או תקן זר החל עליהם ב.
, בהוצאת הועדה 12המפרט הכללי לעבודות אלומיניום, פרק  ג.

 של "הספר הכחול"(. 12, )להלן פרק הבינמשרדית המיוחדת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

האגפים הנפתחים במעטפת המבנה, משובצים בסריג של קיר מסך,  ד.
 .1068יעמדו לכל הפחות בדרישות ת"י 

ייחשבו ואלה , לייצור ולהתקנת המלבניםד הן דרישות היסו אלהדרישות  
 הוגדרואלא אם והחוזה שבין המזמין והקבלן, מפרט מהכחלק בלתי נפרד 

 .במפרט זה דרישות מחמירות יותר
 
 

 התקנת המלבנים. 12.02.03
לחוקים לתקנות התקנים תבוצענה בהתאם  הפעולות להתקנת המלבניםכל  

רשות הכפיפות לדרישות הטובים, וכן בולכללי המקצוע לתכניות, למפרטים 
 .על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה לפקח מוסמכתהרשמית ה

וכנדרש התאמת העבודות לדרישות, אותה רשות,  יידרש לאשר אתהקבלן  
 .כלולה במחירי העבודההמלבנים בדיקות לעלות להלן במפרט זה.  ה

 
 

 בטיחות. 12.02.04
בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות  נוויותק ויסופקהמלבנים  

העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש 
לכל מתאימים ואבטחה כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה  בהם. 

.  פגיעה באנשים כדי למנוע את נפילתם ו/או, המלבנים והאמצעים להרכבתם
רשות הת הבטיחות העדכניות של דרישויקיימו אחר אמצעי הגנה אלה 

 סמכותה הרשמית. בתחום ינןאלה ה סוגיותש
 
 

 חלופות. 12.02.05
בכל מקרה שהוגדרו פריטים אלטרנטיביים או גימורים אלטרנטיביים, יציע  
 קבלן מחירים מפורטים ונפרדים לכל אחת מן האלטרנטיבות.ה

 
 

 הפרופילים. 12.02.06
פרויקט זה יהיו של הסגסוגת בקבלן הפרופילי האלומיניום בהם ישתמש  

 ייעשה בפרופילי האלומיניום מיד לאחר ייצורם. 5T.  טיפול תרמי 6063
 
 
 

 הדוגמאות והדגמים. מלבניםהוראות לביצוע לפני התחלת ייצור ה 12.03
 
 

 תוכניות יצור.  12.03.01
-Shopמלא ) "מקבלן תוכניות עבודה בקנהיגיש קודם שיתחיל בייצור,  

drawingsולדוגמא )הנדרשת לחיפוי  (2אל-ו 1ן המלבנים )פריט אל( לכל אחד מ
 במסגרת פרויקט זה. על ידו( אשר יבוצעו 2הזכוכית בפריט אל

התוכניות יכללו את זיהוי הפרופילים, האביזרים, חומרי האיטום, דרכי  
גימור הקירות ל והרכיבים םחומריההזיגוג, פרטי ההרכבה, פרטי ההשקה עם 

למען הסר ספק האחריות הכוללת   בצד פנים., ובצד חוץהרצפות והתקרות 
 על התכן והתכנון של מעטפת המבנה הינה של הקבלן.

 להלן:תוכניות העבודה יקיימו את כל האמור  
ויועברו אל היועץ פיזית,  4A  /3Aהתוכניות יופקו על גבי גיליונות של  א.

 .PDFבצירוף קבצים במדיה מגנטית, בפורמט 
על ידי הן רק לאחר שיהיו חתומות  ,ביצוע יקבלו תוקףהתוכניות  

קבלן להכין תוכניות מפורטות היועץ.  באחריות ההאדריכל והן על ידי 
כל הנדרש לביצוע, לרבות כל המימדים הגיאומטריים, ולכלול בהן את 

וכן את כל פרטי המבנה ההרכבה והעיגון הנדרשים, ולהתאימם לפרטי 
 מור של הפתח.הבניה והגי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא יאושרו התוכניות קודם שמהנדס המבנה, יאשר את החישובים  
 הסטטיים.

קבלן ימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות, ההתוכניות אשר יגיש  ב.
קבלן יכלול ההמוגדרות במפרט, ואשר יידרשו על ידי מנהל הפרויקט.  

על ידו את עלות עיבוד התוכניות, הכנתן והפקתן, במחירים הנקובים 
 בכתב הכמויות.

התרשימים הנספחים למפרט הם סכמתיים ונועדו לצרכי הסבר  
 והמחשה.  

קבלן יתאים את תוכניות הייצור שלו, לרכיבי הבנין המבניים ה ג.
קבלן יאמת כי לא חל כל הי הקבלן הראשי לכל פתח ופתח.  "ע המיועדים

 שינוי בתכנון רכיבים אלה.
יהיו תואמים את שרטוטי האדריכלות, דרישות המפרט  המלבניםפרטי  ד.

בכל מקרה של אי התאמה בין , והתרשימים הנספחים למפרט זה.  הטכני
 דרישות המסמכים הנ"ל, יכריע המסמך המחמיר ביניהם.

קבלן רשאי להציע פרטי מבנה השונים מן המוגדר במפרט זה, ובלבד ה ה.
.  הצעתו תיבדק, ושרמת איכותם לא תהיה נחותה מן המוגדר ב

קבלן הוהתשובה על הצעתו תינתן.  באם התשובה תהיה שלילית, יהיה 
מודגש מחוייב לבצע את פרטי הגימור וההרכבה המוגדרים במפרט זה.  

 .אותן יציעשא בעלויות תכנון החלופות ייקבלן ה, כי
הקבלן ימדוד את הפתחים בכל מעטפת המבנה, לרבות האנכיות  ו.

וריות שלהם.  הקבלן יעדכן את תוכניות הייצור שלו, האופקיות והמיש
ואת ייצור המלבנים בהתאם למדידותיו באתר.  המידות הנקובות 
בשרטוטים ובמפרטים הן מידות מקורבות בלבד, ואין לראותן כהוראות 

 לביצוע העבודה.
התאמה בין התכנון לבין העשוי -הקבלן יתריע בפני המתכננים על כל אי ז.

לן לא יתקדם במלאכת הייצור ו/או ההרכבה קודם שיקבל באתר.  הקב
ההתאמות אשר התגלו -את הנחיות המתכננים ביחס לסטיות ולאי

באתר.  התקדם הקבלן בביצוע קודם שהתריע כנדרש, יהיה עליו לשאת 
בכל ההשלכות הישירות והעקיפות של מעשיו, ובכלל זה סילוק מלבנים 

 בלתי מתאימים מן האתר.
שמור בתוכניות הייצור על מספרי הפריטים מחד, ועל מספרי הקבלן י ט.

חד ערכי;  -החתכים של התרשימים הנספחים מאידך.  הסיפרור יהיה חד
לא ישתמש הקבלן באותו מספר לשני פריטים שונים ו/או לשני חתכים 
שונים.  חתכים נוספים אותם יציג הקבלן, ואשר לא הוצגו בתרשימים, 

 .SDיסומנו בקידומת 
לכל הגשת תוכניות ייצור ייצרף הקבלן דו"ח סטטוס, וכדוגמת המוצג  .י

 בטבלא להלן:
 סטטוס מיום מהדורה מס' חתך גיליון הפריט

 אושר בסייג נדחה     

 אושר בסייג נדחה     

 אושר בסייג נדחה     

 
 

 החישובים הסטטיים. 12.03.02
סטטיים.  החישובים הקבלן ילווה את תוכניות הייצור שלו בחישובים  

 שנות נסיון לפחות. 10הסטטיים יוכנו ויחתמו ע"י מהנדס בניין רשוי בעל 
חישובי העומסים, החוזק של רכיבי המבנה את הקבלן יציג לאישור מהנדס  

על ידו, המיתדים המושחלים בקירות, מקומותיהם  יםהמוצע הסריג
 עליהם. הפועלות הטרחותוה
ים המסמכים הנלווים להם, תיקוני החישוב החישובים הסטטי עלות הכנת 

י תהיה כלולה במחיר הנקוב על יד ככל שיידרשו עד לאישורם, ויישומם בבנין,
 לפרויקט זה. , בהצעתוהקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
לחלונות אלומיניום,  2חלק  1068ת"י  בדרישותקירות המסך יעמדו ו דלתותה 12.03.03

בנוסף על לקירות מסך,  1חלק  1568לדלתות אלומיניום, ובת"י  4001בת"י 
 ., להלןמפרטה דרישות

 
 

 דוגמא חזותית 12.03.04
( בשביל פריט אל Mock-Upחזותיים ) מלבניםבפני נציגי המזמין  ידגיםקבלן ה 
 , וכמפורט להלן:2
מיקום ופרישת המלבנים החזותיים תהיה כמוראה בתרשימים הנספחים  

 למפרט זה.
שמשות רפלקטיביות בגוונים שונים ולפי הקבלן יציג לכל הפחות ארבעה  א.

.  השמשות 2בחירת האדריכל מותקנות על גבי סריג החיפוי של פריט אל 
יותקנו על גבי סריג החיפוי מזוגגות בזיגוג מבני וכמוגדר להלן בפרק 

 הזיגוג.
השמשות יהיו של ארבעה יצרני זכוכית שונים, נטולי כל קשר מסחרי  

מו יהיו בגוון ובמידת הרפלקטיביות החופפת ביניהם.  כל השמשות שיודג
  את המשאלות האדריכליות וכמוגדר להלן בפרק הזיגוג.

 
 תנאים מקדימים. 12.03.05

 , אלא:המלבניםקבלן בייצור הלא יתחיל  
לאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על גבי תוכניותיו לפרטי  א.

 יגוג וחמרי האיטום.ם, אביזרי הפרזול, הזהמלבניהמבנה וההרכבה של 
 המלבנים החזותייםלאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על  ב.

 לעיל. יםהמפורט
 לאחר שיקבל את אישור מהנדס המבנה על החישובים הסטטיים שהגיש. ג.
המלבנים של החזותיות  ותכל הוצאות הייצור ההרכבה והבדיק .ו

.  הקבלן בהצעתו קבלןה, יהיו כלולות במחיר הנקוב על ידי החזותים
יכלול בהצעתו גם את עלות התיקונים והשיפורים הנדרשים במלבנים 
חזותיים אלה, ככל שיידרש עד לשביעות רצון מלאה של המזמין, ואישור 

 בכתב של המתכננים.
עיתוי הקמת המלבנים החזותיים, על ידי הקבלן יתחשב בכל הדרישות  ז.

 הפרויקט במועד. לעיל, ולא ישפיע על לוח הזמנים להשלמת 
 
 

 אישור המתכננים. 12.03.06
 הייצורבאישור המתכננים לתוכניות  מותניתזה  מן התמורה בפרויקט 10% 
(Shop Drawing של )ובהגשת ספר מתקן, יםהחזותי מלבניםקבלן, באישור הה ,

לא תבוצע אחת   "הפעולות הפורמליות בסיום הפרויקט"., כמפורט בפרק
מהערך העבודה הנקוב בחוזה של הקבלן, ולקבלן  10% מפעולות אלו, יקוזזו

 לא תהיה כל השגה על כך.
 
 
 

 .שטחפני הגימור  12.04
 
 

 גימור פני השטח של מלבני האלומיניום. 12.04.01
 גימור פסיבציה יהיה לרכיבי האלומיניום המוצנעים מעיני הצופה. א.
השיקה יציקת ביטון בפרופיל אלומיניום, יקפיד הקבלן להגן על הפרופיל  ב.

 בצבע ביטומני. תוחימשקודם היציקה מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות 
 בצבע משופרורפפות האלומיניום ייעשה האלומיניום  פרופילי גימור ג.
( ייעשה בצבע 2גימור פחי האלומיניום )למשל בקופינג של פריט אל ד.

 רג, וכמפורט בסעיף זה, להלן. משוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

גוון הומוגני אחיד יהיה לפני השטח של כל אחד מן המלבנים הנדרשים  12.04.02
לפרויקט זה.  לא יהיה ניכר כל הבדל בגון גימור בפני השטח, בין חלקי המלבן 

 השונים.
קודם שיתחיל בייצור, יבדוק הקבלן ויוודא את אחידות גון פני השטח.   

ם לשם כך מערכת בקרת איכות על טיב ואיכות הצביעה של הקבלן יקיי
חומרי הגלם מיד עם אספקתם בשער המפעל שלו, קודם שיתחיל בעיבוד 

 ובייצור של המלבנים הנדרשים לפרויקט זה.
נחשף כשל בגימור פני השטח, ו/או ניכר הבדל גוונים בין חלקי המלבן  

ות הומוגנית אחידה, השונים, יחליף אותם הקבלן, כדי להעניק להם חז
 וכמפורט לעיל.

הסמכות הקובעת בנושא זה יהיה היועץ ובחתימתו על מפרט זה, מסכים  
 הקבלן לתנאי זה, על כל השלכותיו.

 
 

 טיב ועובי הגימור. 12.04.03
 חותמת זיהוי תוטבע על גבי הפרופיל המגומר.  ההחתמה תיעשה אחת   א.

שם מפעל הגימור, והן את  מ"מ בקירוב.  החותמת תזהה הן את 500-ל
על  העבודהחותמות עד למעמד קבלת הקבלן את הלא יסיר סוג הגימור.  
 ידי המזמין.

 .4402יהיה תקני ומבוקר, ויקיים את דרישות ת"י  הגימורתהליך וטיב  ב.
 תהליך וטיב הצביעה יעמוד גם בדרישות: ג.

1) 2605-04 AAMA ר.לחמש שנות מבחן פלורידה בשביל צבע משופ 
2) 2605-05 AAMA .לעשר שנות מבחן פלורידה בשביל צבע משודרג 

 .40µm≤t≤150µmעובי הצבע האבקתי  יהיה:   ד.
 .µm20≤tעובי הצבע הנוזלי יהיה  ה.
 בטבילה לפחים תהיה בעובי של  2PVDFצביעת  ז.

 .µm20≤t≤µm30שכבות, תהיה בעובי של:   2-צביעה ב (1
 .µm32≤t≤µm40שכבות, תהיה בעובי של:   3-צביעה ב (2

נקישות מברג  100גימור של צבע משודרג יאומת בדיקת שדה של  ט.
 בהטרחה של 

 .  במהלך הבדיקה, לא יתרחש קילוף בגימור פני השטח.N10-כ
 .14חלק  785המוגדר בת"י  0הגימור יעמוד בסיווג  י.
 .µm70בתום הגימור תיפרש עליו הגנת ניילון שעוביה  יא.

, ותישא את שם המצבעה ואת זיהוי UVהגנת הניילון תהיה עמידת  
 הצבע.

 
 

, L316( אם וכאשר יידרשו יהיו עשויים נתך של Stainlessכל רכיבי הפלב"מ ) 12.04.04
 מגנטי.-בלתי

בעלי גימור של פני השטח של רכיבי הפלב"מ הנחשפים לעיני הצופה, יהיו  
 משי.-ליטוש מט

הגנה מפני הופעת כתמי חלודה תיעשה לפני השטח של רכיבי הפלב"מ.  ההגנה  
 תהיה של פסיבציה או של צביעה בלכה.

 
 

 גימור בצבע משופר.ה 12.04.05
ההסמכה תנאי  לפי, 2000Interpon Dצבע אבקתי משופר יהיה כדוגמת  א.

 לן., למצבעה בה יבחר הקבAkzo-Nobel של
 הקבלן יציג למזמין תנאי הסמכה של ספק הצבע למצבעה בה יבחר. ב.
 גון הצבע יבחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו. ג.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של  ד.
 הפרופיל.

הצביעה בנוזל תכלול פריימר כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של  
 הפרופיל.

 
 

 משודרג יהיה כמפורט להלן. גימור בצבעה 12.04.06
 הגימור בצבע נוזלי. א.

-, בו תכולת הPPG( של חב' 2PVDFהגימור ייעשה בצבע דוראנר ) 
PVDF≥70%. 

 הגימור בצבע אבקתי. ב.
ולפי תנאי ההסמכה של  3000D Interponהגימור ייעשה בצבע כדוגמת  

Akzo-Nobel. 
תציג למזמין את תנאי ההסמכה של יצרן המצבעה בה בחר הקבלן  ג.

 הצבע.
 אישורו. ולפיהאדריכל  ע"יגון הצבע ייבחר  ד.
קודם הצביעה יוכשר השטח על ידי טיפול מכין של פסיבציה ושכבת  ה.

, מעליה.  הטיפול יותאם לסוג הצבע µm5≤t≤µm7פריימר בעובי של 
 ויימנע בו קורוזיה.

 ייושם גם בגב האריח. בפחי אלומיניום הטיפול המכין לעיל, 
 שכבות, וכנדרש בשביל צבע מתכתי.  3-שכבות או ב 2-הצביעה תיעשה ב ו.

 שכבות. 3-הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגין יישום של צבע ב 
 
 
 

 הזיגוג. 12.05

 
 

 זיגוג הפתחים בפרויקט יהיה כמפורט להלן: 12.05.01
עוביה וסוגה )מרסנת קרינה/ מבנה השמשה )מונוליטי,  בידודי(  א.

 רפלקטיבית( נקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה ומוגדר להלן:
.  שני הלוחות יהיו של Low Eיזוגג בשמשה בידודית  1הפריט אל (1

 זכוכית מחוסמת דלת ברזל, וכמוגדר להלן.
יזוגג בזכוכית מונוליטית רפלקטיבית ומחוסמת  2הפריט אל (2

 וכמוגדר להלן.
 
 

 הזיגוג. 12.05.02
לוחות זכוכית  -( 1)חלק  938לא יהיו פגמים בזכוכית, כמוגדר בת"י  א.

 שטוחה לשימוש בבנינים, דרישות כלליות ושיטות בדיקה.
לא תוצב שמשת זכוכית ישירות על פני שטח המתכת, אלא על צמד  ב.

אורך הכפיס .  Shore Aיחידות  85כפיסים העשויים חומר פלסטי שקושיו 
מ"מ או יותר מעובי  2-, רוחבו יהיה גדול במ"מ או יותר 75יהיה 

 .השמשה
אופן הצבת הכפיס, ימנע התפתחות של מאמצי גזירה בין לוחות השמשה  ג.

הכפיסים יורחקו מן הפינות, הבידודית, ו/או בין לוחות שמשת רבדים.  
 .מרוחב המילואה ¼כדי 

 סימון שמשות באיזורי הסכנה של השטחים ציבוריים. ד.
קיימא, -זכוכית באיזורי הסכנה תודגש באופן בולט, שריר, ובר (1

.  ההדגשה תהיה דיבקית 4חלק  1918ובהתאם לדרישות ת"י 
מיוחדת.  סוג ההדגשה עיצובה, פן השמשה בה תיושם, ייקבע על 

 ידי יועץ הנגישות ובאישורו ועל פי פרישות האדריכל.
 ההדגשה תהיה של שני סימנים: (2

 ס"מ. 160÷150ס"מ, והשני כדי  100÷90יוגבה כדי סימן אחד  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 150המרחק האופקי בין שני סימנים סמוכים לא יעלה על  
 סנטימטרים.

כל סימן יהיה בעל שני צבעים בעלי ניגוד חזותי ובשטח דומה,  (3
 ממוקמים זה בתוך זה או זה לצד זה.

 מ"מ או יותר. 140קוטר כל הסימן יהיה  (4
אבזר פרזול, ייחשבו כסימן בלבד שיהיו בעלי צבע פרופיל, ו/או  (5

ס"מ מעל מפלס הריצוף  160÷130בולט לעין מחד, ויוגבהו כדי 
 מאידך.

פיאות מילואות הזכוכית הנחשפות לעיני הצופה יהיו מושחזות  ה.
 ומלוטשות.

 
 

 החיסום. 12.05.02
זיגוג  - 1099הזכוכית תהיה בטיחותית בכל איזורי הסכנה לפי הגדרת ת"י  

לוחות זכוכית  -( 3)חלק  938חלונות ודלתות בבנינים, ובהתאם לדרישות ת"י 
 זכוכית בטיחות. -שטוחה לשימוש בבנינים 

סימן בלתי  תזוהה באמצעות (FT" Fully Tempered"זכוכית מחוסמת ) א.
על ידי  גם אם היא תהיה בעלת הדפס קירמי.  הסימון ייעשהמחיק, 

, ויעיד כי מ"מ מפינת השמשה 530חק יורסימן מעבד הזכוכית.  ה
 הטיפול התרמי בוצע בהתאם לדרישות התקן.

 
 

 (.IGU" Insulating Glass Unit"השמשה הבידודית ) 12.05.03
עשויה שני לוחות המרוחקים זה מזה בשיעור  a+AIR+bשמשה בידודית  א.

 מ"מ. AIRשל 
 a  הוא הלוח החיצון ו/או העליון בשמשה, ואילוb .הוא הלוח הפנימי בה 
יהיה  3793DCכדוגמת  ןאיטום של פולאוריתן, פוליסולפיד או סיליקו 

 תווך שבין שני הלוחות.בהיקף המשוך 
בעל מילוי של חומר סופח לחות  סרגל אלומיניום כלפי יימשךהאיטום  
(Hygroscopic.) 

 ל.מט, או אחר, ולפי בחירת האדריכ יהיה שחורהאלומיניום גון סרגל  ב.
היו פיאות השמשה הבידודית חשופות לקרינת שמש ישירה, ו/או במגע  ג.

ישיר עם עיסת איטום סיליקונית, האיטום בהיקף הזכוכית יהיה 
 , בלבד.3793DCסיליקוני וכדוגמת 

לוחות השמשה הבידודית יורחקו זה מזה, לשיעור המקסימלי אותו  ד.
 מאפשר מכלול הפרופילים המיועד לפתח.

פיאות השמשה הבידודית חשופות לעיני הצופה בצד חוץ, יוצנע היו  ז.
האיטום שבהיקפה.  ההצנעה תיעשה באמצעות הדפסה קירמית אטומה 

 #, וכמוגדר להלן.  גון ההדפס יקבע לפי בחירת האדריכל.2בפן 
 

 (.Low Ironזכוכית דלת ברזל ) 12.05.04
 ישות הבאות:לוח של זכוכית מונוליטית שקופה דלת ברזל יעמוד בדר 

 ערך הסבר תיאור קוד
Fe Ferrum  תכולת הברזל- Parts Per Million 140>Fe>80 
RO Reflective Out 8% החזר אור חוצה≥ 
CI Color Index 99% גון השמשה≤ 
LT Light Transfer 90% מעבר אור≤ 
הזכוכית תהיה בעלת שקיפות מקסימלית, לא ייחשף בה ו/או בשוליה גוון  

 כלשהוא. ירקרק
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 .מבניהזיגוג ה 12.05.05

 Semi Structural)יהיו מזוגגות זיגוג חצי מבני  1המילואות של פריט אל א.

Glazing)יהיו מזוגגות  2.  מילואות הדלתות וכן גם מילואות פריט אל
 בזיגוג מבני מלא וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

ישרות, ניצבות  פאותבעלי מחוסמים חיסום מלא, לוחות הזכוכית יהיו  ב.
 מושחזות ומלוטשות בהיקפן. זו לזו

יציג את פרטי הזיגוג המוצעים, לספק הידע, לבחינה, ויקבל את  הקבלן ג.
 .גימור פני השטח של המלבןאישורו קודם 

יכין וינקה את משטח  קודם שהקבלן תיושם ההדבקה המבניתלא  ד.
 יצרן, והוראותיו.הההדבקה בהתאם להנחיות 

יצרן  למפרט( ייקבעו בהתאם Structural Glazingפרטי הזיגוג המבני ) .ה
של  895, בין שההדבקה תיעשה בעיסה סליקונית כדוגמת המבני הדבק
צדדי, כדוגמת -, או באמצעות סרט הדבקה דוDow Corningחברת 

23VHB-G  3של חברתM  . 
הרוח ולמשטר הרוחות השורר להטרחת  המבנית יותאםרוחב ההדבקה  .ו

 באתר.
הקבלן יציב את השמשה על גבי שתי תושבות של אלומיניום, וכנדרש  ז.

לתמוך בכוחות הכבידה שלה.  השמשה לא תפעיל כל כוח גזירה על 
 ההדבקה המבנית.

לא יהיה כל מגע ישיר בין השמשה לבין תושבות האלומיניום.  כפיסים  
 ורט לעיל.של פלסטיק, יחצצו ביניהם וכמפ

ההדבקה של מילואות הזכוכית אל דלתות האש האקוסטיות תיעשה  ח.
המותאם להדבקה מבנית או  –באמצעות פרופיל אלומיניום ייעודי 

לשימוש בסרט הדבקה דו צדדי, ועל פי המלצות היצרן ובתיאום עם ספק 
 הדלתות.

 
 

 כשל בשמשה. 12.05.06
להחליף ללא כל תמורה, כל  לאחר מסירת העבודות, יהיה הקבלן אחראי א.

שמשה שחדלה להיות מותאמת לייעודה, תהיה הסיבה לכך, אשר תהיה.  
הקבלן יכלול בהצעתו בכל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות 
באחריותו להחלפה זו כגון, הפיגומים, אמצעי השינוע הנדרשים, הכשרת 
 הפתח לקליטת השמשה החדשה, וסילוק שיירי השמשה שכשלה מן
הפתח.  תקופת האחריות תהיה כמפורט להלן בפרק  "הפעולות 

 הפורמליות בסיום הפרויקט".
להלן דוגמאות אחדות לאירועים בגינם תחדל השמשה להיות מותאמת  ב.

 לייעודה:
 השמשה התרסקה לעשרות פיסות קטנות. (1
 סדק ואו סדקים ניכרים בתוך השמשה. (2
שקיפותה באופן חלקי ו/או מלא השמשה הבידודית, איבדה את  (3

בגין עיבוי, בגין התפרקות הצבע של רפפות התריס הונציאני או בגין 
 כל סיבה אחרת.

צצה בשמשה קורוזיה הנעלמת זמנית, בשעה שהיא באה במגע עם  (4
 מים.

 שריטות ו/או זיהומים בלתי ניתנים להסרה ניכרים בשמשה. (6
בלן זכאי לתמורה כספית בגין אירע הכשל בשל פגיעה מכנית, יהיה הק 

 החלפה זו.
ימי עבודה.  קבלן יהיה  5שמשה שכשלה תוחלף בשמשה זהה בתוך  ג.

רשאי לקבוע תחתיה שמשה חליפית בתוך תקופה זו, ולהשאיר את 
ימי עבודה.  עד תום  28הזכוכית החלופית בפתח לתקופה מקסימלית של 

משה החלופית תקופה זו, ולא יאוחר ממנה, יחליף הקבלן את הש
 בזכוכית המקורית אשר יועדה לאותו מקום מלכתחילה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, תהיה בעלת אפקט מראה 2אשר תידרש בחיפוי פריט אלרפלקטיבית שמשה  12.05.07
 בגוון על פי בחירת האדריכל. –
יציג  יועץ, לאחר שהקבלןההאדריכל והמזמין, השמשה תיקבע לפי אישור  

 וכן את כל האפיונים של השמשה המוצעתמ',  1.20x1.00בפניהם דגם שגודלו 
 .ולאחר שיבצע דוגמא חזותית ללוח הזכוכית אשר ייבחר וכמוגדר לעיל

 
 

 .Low Eשמשה בידודית  12.05.08
, תותאם 1אשר תידרש בפריט אלקרינת השמש, את  שמשה בידודית המרסנת 

את אפקט המראה  ולא תחולל, מחד החום אל הבנין פנימה את מעבר לסנן
 רפלקטיבית. המאפיין שמשה

 :להלן הפיזיקאליותדרישות השמשה תעמוד ב 
 ערך הסבר תיאור קוד

SF Solar Factor  410מקדם קרינה לפי EN 0.30≥ 
SC Shading Coefficient [ 100מקדם הצללה מחושב

/87
SF*] 0.34≥ 

RO Reflective Out 12% החזר אור חוצה≥ 
RI Reflective In 14% החזר אור פנימה≥ 
LT Light Transfer 49% מעבר אור≤ 
UV Ultra-Violet 8% סינון קרינה אולטרה סגולית≥ 
U [Air] U-Value [Air Filling] [ מוליכותºK

2W
/m 673[ לפי EN 1.6≥ 

 
 גון השמשה יהיה לפי בחירת האדריכל ובאישורו 

יציג  יועץ, לאחר שהקבלןההאדריכל ו, המזמיןהשמשה תיקבע לפי אישור  
 .מ' 1.20x1.00בפניהם דגם שגודלו 

לא יציג הקבלן את דוגמת הזכוכית קודם שיקבל את אישור היועץ על  
 של השמשה המוצעת.הביצועים הפיזיקאליים 

 
 
 

 בפתח. המלבניםהרכבת  12.06
 
 

יוצבו בפתח, כנדרש על פי התוכניות, ולפי פלס.  המלבן יהיה ם המלבני 12.06.01
 ויפה בפתח לפי מידותיו וצורתו הגיאומטרית.  חפיפה או שסע יהי םמותא

 שפת הקיר. המלבן לביןבקו ההשקה בין 
 
 

לגימור הקירות, כמוראה בתוכנית האדריכלות  תותאם ת המלבןהרכב 12.06.02
 .זה ובתרשימים הנספחים למפרט

 
 

 .המלבניםההגנה על  12.06.03
ואחרי  םבכל תקופת איחסונ יםם המזוגגהמלבנייעטוף ויגן על  הקבלן א.

 לאחריות המזמין. םבפתחים, עד למסירת םהרכבת
עבודות הגמר בתוך  קודם השלמתתתבצע  המלבניםיתר על כן, התקנת  ב.

.  יהםלהגן על כדיבכל האמצעים הנדרשים  הבנין.  לפיכך, ינקוט הקבלן
 .פלסטיק קשיח יריעת ייעזר הקבלן בכיסוי הגנה כדוגמת, לשם כך

' לעיל, יחליף אותו אלא היה מוגן, כמוגדר בסעיף ש במלבןנפגע רכיב  ג.
 ברכיב חדש, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין פעולה זו. הקבלן

 והביקורותאת כיסוי המגן לצרכי הבקרה  במהלך הביצוע יסיר הקבלן .ד
לאחר השלמת בדיקת הרכיב ו/או ביצוע הטיפולים הנדרשים בו .  באתר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הרכיב עד למסירתו לידי  להגנתאת הכיסוי יחזור הקבלן ויפרוש 
 המזמין.

 ניקוי המלבנים ערב המסירה. ה.
 ה הקבלןינקובאישור היועץ בכתב, במועד הסמוך ביותר לסיום העבודה,  

.  פעולת ודי ומעמיקיסיחיד, שהותקנו על ידו, ניקוי את כל המלבנים 
הניקיון תקיף את מלבנים הנחשפים לעיני הצופה מתוך המבנה, ואף את 
אלה הנחשפים לו מחוץ למבנה.  בתום הניקיון, יתעד הקבלן את השלמת 
הניקיון מחד, ויקבל מן המזמין אישור כי הניקיון נעשה לשביעות רצונו, 

הום כלשהו לא יוותרו שאריות צמנט או זימאידך.  בתום הניקוי 
פגמים ו/או נזקים  ,כתמיםלא יחולל שריטות, .  ניקוי הרכיבים במלבנים

יאפשר את בדיקתם הסופית, איתור פגמים אחרים במלבנים.  הניקוי 
 או נזקים אחרים.ליקויים בגימור המלבנים, מכנים, תפקוד לקוי, 

יכלול בהצעתו את עלות האמצעים לשמירת רעננות ונקיון  הקבלן .ו
את מלאכת ומחד,  לאחריות המזמין םעד למסירתים המזוגג ניםהמלב

 ן כאמור לעיל מאידך.נקיוה
 

 והדפנות. העוגנים לזקופות קירות המסך 12.06.04
מ"מ או יותר,  6יהיו של פסי פלדה או פרופילי פלדה, שעוביים העוגנים  א.

 ורוחבם 
 .מ"מ או יותר 40

מ"מ,  12על ידי ברגי מכונה של  המבנה בשלדהעוגנים יהיו מחוברים  ב.
כל אורכם מתאימים וחדורים  L316( Stainlessפלב"מ )המוברגים במיתדי 

 לעומק של 
השימוש בפיסות מרווח הקבלן מן ימנע .  לשם העיגון, מ"מ או יותר 80
(Shims). 

יקנו קשיחות לחבוריו,  זקופות הסריגהעוגנים והחבורים הקובעים את  ג.
של פיתול וכל כפף של "בננה" בזקופות המעוגנות על  וימנעו כל עיוות

לא ישמיעו חריקות,  הסריגידם.  שטחי המגע של העוגנים ופרופילי 
שריקות או נקישות, אגב הזזה הדדית בגין משבי רוחות, או שנויי 

 טמפרטורה.  פיסה של לוח פלסטיק קשיח תבודד ביניהם.
רים ביחס לבנין, מבנה העוגנים יאפשר את הסטתם בשלושה צי ד.

ובשעורים המספיקים לספוג את כל הסטיות הגיאומטריות שימצאו 
 , וכמפורט לעיל.בשלד הבנין, ואלה שייעשו במהלך ההרכבה

קיבוע ייעשה במערכת העוגנים בתום הצבתם והידוקם במקומם, על ידי  ה.
מ"מ.  הפין יוחדר דרך העוגנים  3שקוטרו  L316( Stainlessפלב"מ )פין של 

 וימנע כל הזחה הדדית ביניהם לאורך ימים.
חיבור סריג קיר המסך כלפי העוגנים, ייעשה אך ורק בברגי פלב"מ  ו.

(Stainless.) 
 יהיו מוצנעים מעיני הצופה בתום ההרכבה.וכל עזרי העיגון  הסריג עוגני ז.

 
אחד  בשני סוגים של עוגנים:  עוגן החלקה ועוגן קיבוע.  כלהעיגון ייעשה  12.06.05

כנגד כוחות הרוח פרופילי הזקופה משני עוגנים אלה מותאם לתמוך ב
 האופקיים.

.  הפרופיל המטריחים אתלבדו בכוחות הכבידה  מותאם לשאתעוגן הקיבוע  
בגין שינויי  והתפשטות וההתכווצות שלהלעומתו, עוגן ההחלקה מאפשר את 

 :לן כילפיכך יקפיד הקב  הטמפרטורה ביום ובלילה בקיץ ובחורף.
 .עיצוב כל אחד מן העוגנים יהיה מותאם לייעודו א.
 רצופות והמשכיות.ייקבעו זה לצד זה, בשורות זהים עוגנים  ב.
 עוגני ההחלקה והקיבוע ייקבעו בסריג, בשורות לסירוגין זו מעל זו. ג.
 שני עוגנים שונים זה לצד זה. ,לא ייקבעו בשורה אחת ד.
נקישות  לחולל ה, עתידאלהעיגון לי כל סטייה ולו הקלה ביותר מכל 
מפרופילים אלה יום ולילה,  מפרופילי הזקופות שיעלווקים מטרידים טקטו

קיץ וחורף.  במקרים קיצוניים עלול להתרחש כשל "פתאומי" ו"ללא כל 
 סיבה" במילואות הסריג.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .בידוד וניקוזאיטום  12.07
 
 

 איטום המלבנים. 12.07.01
להתגנבות מים ו/או רוח דרכם, אלא אם נרשם אחרת המלבנים יהיו אטומים  

 במפרט הטכני להלן, ו/או בתרשימים הנספחים למפרט זה.
הקבלן יאטום גם את קו ההשקה בהיקף המלבנים אל הבנין, כמוראה  

, וייעשה רצוףהמשכי והאיטום יהיה  בתרשימים הנספחים למפרט זה.  
דר להלן בפרק זה, ובעזרת ביריעות מתועשות המותאמות לייעוד זה, וכמוג

 עיסות מותאמות וכמוגדר להלן בפרק זה.
 
 

 יריעות האיטום. 12.07.02
תיפרש  חסימהיחסמו את התגנבות המים.  היריעות איטום מתועשות  א.

כל טיפת מים על פני קירות הפתח הבנוי מזה, ובמלבן האלומיניום מזה.  
 תתנקז חוצה.ו בחסימה,ש"תתגנב", תלכד 

ה בהיקף הפתחים תיעשה על ידי הקבלן, ותהיה כלולה בהצעתו החסימ ג.
 בשביל הפריטים השונים הנדרשים בפרויקט זה.

יריעות האיטום יהיו נתמכות מכנית לכל אורכן ורוחבן באמצעות פח  ד.
  מגולוון פלדה
 מ"מ עוביו. 0.7

ליועץ האיטום ויקבל את אישורו וחומרי האיטום יציג את פרטי  הקבלן ה.
 ם.עליה

 
 

 עיסות האיטום. 12.07.03
האיטום בהשקות של פרופילי האלומיניום זה בזה, תהיה של עיסה  א.

, או עיסה Dow Corningשל חברת  911סיליקונית כדוגמת העיסה 
A1Sikaflex  של חברתSika. 

היה של עיסת סיליקון יקירות הבנין,  המלבן לביןהאיטום בהשקות בין  ב.
 .FC11Sikaflex, או Dow Corningשל חברת  917ניטרלית, כדוגמת העיסה 

העיסה תהיה משוחה בשכבה אחידה, שטוחה וחלקה, אחרי ניקוי  
 המתאים לעיסה. Primer)השטחים הנמשחים בעזרת חומר קמאי )

 ,המלבןעיסות האיטום יהיו מן הסוג הנדבק בקירות המבנה, ובפרופילי  
, אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש שמנים, או חומרים בהםאינו פוגע 

 המזהמים את קירות הבנין.
חומרי האיטום יקיימו את תכונותיהם לאורך שנים,  בתנאי טמפרטורה  ג.

 משתנים.
 
 

יריעות החסימה ורצועות החסימה יהיו נתמכות תחתיהן, ותמנע בהם כל  12.07.04
היריעות הפרושות במזוזות יהיו מודבקות הקוות של מים "בכיסים".  

, בשוליהן בעזרת חומר הדבקה, המומלץ על ידי יצרן יריעת האיטום לייעוד זה
שולי היריעה  ,.  בנוסףSoudalשל חברת  Black EPDM Sealnetוכדוגמת העיסה 

הידוק מכני בעזרת פרופיל שטוח.  הפרופיל השטוח יהיה באחוזים יהיו 
 מ' או פחות זה מזה. 0.60בברגים המרוחקים  מחובר בקירות הבנין

שולי היריעות בסיפים יהיו מופשלים מעלה, על מזוזות הפתח, וכן על גבו של  
הסף, עד מעבר לקיר הבטון בצד חוץ.  יריעות האיטום ימנעו כל התגנבות של 

 טיפת מים מעבר לחסימה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שונות. 12.08
 
 

 איטום מחברי המלבן 12.08.01
המחברים וקווי ההשקה בין פרופילי המלבן והאריח, ייאטמו.  חומרי כל  

האיטום יהיו מתאימים לסתימת חריצים צרים, לא יפגעו בפרופילי המלבן, 
ולא בגימור פני השטח שלהם, וכנדרש למנוע מחוללי קורוזיה בגין חיתוך 

 הפרופילים.
 
 

 גון האביזרים. 12.08.02
 הנתונים בהםע סרטי האיטום הגמישים, , וצבבמלבןהאביזרים המותקנים  

 על פי אישור האדריכל.ויהיו בעלי גוונים תואמים, 
 
 

אחר  ו/או כל אמצעי חיבורברגים, עוגנים,  יוותרולא בתום מלאכת ההרכבה  12.08.03
 על פני האגף ו/או המלבן. חשופים ומזדקרים

 
 

לא יהיה כל מגע בלתי אמצעי בין פרופילי האלומיניום, פחי האלומיניום לבין  12.08.04
 מ"מ עוביו, יחצוץ ביניהם. 1.0קשיח,  PVCאביזרי פלדה.  פס 

 
 

 דלתות במעטפת שטחים ציבוריים. 12.08.05
 מ' או יותר. 2.10גובה המעבר החופשי דרך פתח הדלת יהיה  א.
היה במפתן הדלת, בין מפלס מ"מ או פחות י 10הפרש מפלסים של  ב.

 הריצוף בתוך המבנה לבין מפלס הפיתוח.
 
 
 

 .2משולבות בפריט אל – רפפות אלומיניום קבועות 12.09
 
 

, מעטפת הבנין רפפות 2על פי העיצוב האדריכלי נדרש לשבץ בפריט אל  12.09.01
בטיחותי, לאפשר -פונקציונאליאלומיניום קבועות.  ייעוד רפפות האלומיניום, 

 שחרור עשן. 
 
 

 פרטי ההרכבה של רפפות האלומיניום. 12.09.02
 רפפות האלומיניום יישתרעו אופקית, ויהיו מקבילות זו מעל זו.  א.
מבנה הרפפות וצפיפותן, יאפשר מעבר אויר חופשי בהתאם לאישור יועץ  ב.

 מיזוג האויר
ולאחוז בהן אחיזה פרופיל התמיכה יהיה מותאם לקלוט את הרפפות  ג.

איתנה ומוצקה.  לא יעלו מן הרפפות רטטים ו/או זמזומים בגין משבי 
 הרוח אשר יחלפו בעדן.

מ'  0.60המרחק האופקי בין שני פרופילי תמיכה אנכיים סמוכים יהיה  ד.
 או פחות.

מכלול , ובהתאם לפרטי הרפפות יהיו נתונות בתוך מלבן אלומיניוםה 
 .33-קליל

יחיד יהיה לכל אחת מן הרפפות.  הקיבוע ייעשה בעזרת קיבוע מכני  
מסמרת אלומיניום, ויקבע את פרופיל הרפפה כלפי פרופיל התמיכה 

 האנכית. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ישתרע , פח אלומיניום מכופף ייקבע בסמוך לפיאה התחתונה של המלבן ה.
הפח , ויהיה אטום בקצותיו.  פרטי ההרכבה והאיטום של ולכל רוחב
 יהיו מותאמים לצמצם התגנבות של מים, פנימה אל תוך הבנין. המכופף

, ויהיו מחפות זו מעל זו º45בזוית של מטה  יהיו נטויותהרפפות  ו.
 .בשוליהן

 
 .רשת למניעת התגנבות ציפורים 12.09.03

אלומיניום המשובצות  רפפותבגב  רשת למניעת התגנבות ציפורים תיפרש 
 .2בפריט אל

 ללא קיפולים, פגמים, קרעים או חיבורים.הרשת תהיה שלמה,  
 רפפות האלומיניום. , בגבמלבןההרשת תהיה פרושה ומתוחה בתוך  
 הרשת תהיה בגון בז'. 
.  הסטיה מן המקבילות לא מלבןיהיו מקבילים לפיאות ה ברשת המיתרים 

 תעלה על 
ת פוליאתילן עמיד בקרינ גידים שזורים של 6יהיו הרשת  .  מיתריחוטי שתי 5

UV מ"מ לפחות 0.30הגיד הבודד יהיה  ובחימצון.  קוטר. 
 מ"מ או פחות. 25-הפישוק בין שני מיתרים סמוכים יהיה כ 
 ניוטון למ"ר לפחות. 320חוזק החוט בבדיקת קריעה יהיה  

 
 
 

 .1פריט אל –דופן במעטפת מבואת הכניסה לחניון מבנה  12.10
 
 

  ישתרעו על פני מישור שטוח.מבואת החניון אגפי דופן הכניסה הראשית ל 12.10.01
הדופן תהיה חצי מבנית )סטרקטורלית(, זקופות גלויות וקורות ערב סמויות 

 )סטרקטורליות(.
 

יהיו ופן הדופן תיבנה קורות ערב אופקיות וזקופות מאונכות;  מילואות הד 12.10.02
פן ועד חסימה של פח אלומיניום ממשקוף הדו , של שמשות זכוכית קבועות

החסימה תהיה  .  למילוט של שני אגפים דלת נפתחתלתקרת הביטון, ו
הקבלן יכלול את ביניהם.  תרמי סנדוויץ' של פח אלומיניום, ומילוי של בידוד 

 .פריט זהעלות החסימה בהצעתו בשביל 
הדופן תיבנה כמכלול מושלם ונפרד ממבנה הבטון;  היא תעלים כל סטיה  

 נין ומידותיו בגובה וברוחב.גיאומטרית של פרטי הב
 
 

קווי ההשקה של הדפנות במעטפת הבנין יהיו אטומים בפני חדירת מים,  12.10.03
 וחסומים למעבר קולות ורעשים.

 
 

העוגנים, והחבורים הקובעים את הדופן במקומה, יהיו בעלי כושר הזחה  12.10.04
של פיתול או  בשלושה צירים, ייקבעו בדרך מוצקה וקשיחה וימנעו כל עיוות

 כיפוף של "בננה" בפרופיל הזקופה המעוגן על ידם.
עיגון הזקופות יתיר הזחה הדדית בינן לבין הבנין, כפי שיידרש בגין שנויי  

האורך של הזקופה, הנגרמים על ידי שנויי הטמפרטורות, בקיץ ובחורף, ביום 
 .ובלילה  ההזחה תהיה חלקה ושקטה, לא תשמיע חריקות ולא נקישות

שטחי המגע של העוגנים ופרופילי הדפנות ימנעו חריקות, או נקישות בגין  
 תזוזות הדדיות, ויהיו מרופדים בלוחות דקיקים של פלסטיק קשיח.

 לא ייעשו כל פעולות ריתוך באתר הבנין. 
 
 

 זקופות הדופן יהיו של פרופיל אלומיניום חלול, העשוי רכיב יחיד. 12.10.05
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לעמוד בהגדרות סעיף הדרישות הסטטיות.תותאם הזקופה  א.
 עיצוב פרופיל הזקופה יהיה מתאים לחבוק שמשת זכוכית משני צידיה. ב.
הזקופה תהיה מקובעת בקצה האחד שלה, עוגן החלקה ייקבע בקצה  ג.

 השני שלה.  לא יהיה כל קיטוע בפרופיל הזקופה בין עוגניה.
 משוח בצבע בטומני.בסיסה הזקופה, בתוך הרצפה, יהיה חדרה  ד.
פרופילי הזקופות   פרופילי הזקופות יהיו אנכיים ומקבילים זה לצד זה. ה.

 יהיו גלויים לעיני הצופה מצד חוץ.
 
 

 קורות הערב. 12.10.06
חלול העשוי רכיב יחיד, קורות הערב יהיו של פרופיל אלומיניום  א.

פן של עובי הדו  המותאם בעיצובו להשתלב בפרופיל הזקופות לעיל.
 מ"מ או יותר. 2.0פרופיל קורת הערב יהיה 

קורות הערב יהיו מחוברות בזקופות בעזרת פיסה של פרופיל חבור,  ב.
 0.5המותאם במידותיו לחדור בתוכו, ומוברג בתוך הזקופה.  חופש של 

מ"מ יהיה בין הזקופה וקורות הערב ויתיר את שנויי האורך החלים בה 
 ם, כאמור לעיל.בגין הנתונים המטאורולוגיי

קו ההשקה בין פרופיל קורת הערב ופרופיל הזקופה יהיה דק, וייקבע  
 במישור טפוף.

 תותאם לעמוד בהגדרות סעיף הדרישות הסטטיות.קורת הערב  ג.
עיצוב פרופיל קורת הערב יהיה מתאים לחבוק שמשת זכוכית משני  

 צידיה.
פרופילי הזקופות יהיו   קורות הערב יהיו אופקיות, מקבילות זו מעל זו. ד.

 סמויות )סטרקטורליות( לעיני הצופה מצד חוץ.
 

בידודית עוצרת קרינה כמוגדר לעיל בפרק מילואות הדופן יהיו של זכוכית  12.10.07
 הזיגוג. 

 
 

הדלת הנפתחת תהיה כמוגדר להלן בפרק "דלת נפתחת סביב צירים של  12.10.08
 אלומיניום וזכוכית".

המגיף יהיה עילי,  זרוע המגיף תהיה ניצבת למישור י צד, הצירים יהיו ציר 
 הדופן שעה שהדלת מוגפת.

 
 
 

 נפתחת חוצה סביב צירים, של אלומיניום וזכוכית.מילוט דלת  12.11
 
 

 2צמד דלתות מילוט נפתחות חוצה של שני אגפים יהיו משולבות בפריט אל 12.11.01
 וכך מוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.  

מ"מ, או יותר, ועובי  57המזוזה והמשקוף יהיו עשויים פרופיל בעל עומק של  
 דופן של 

מ"מ.  פרופיל המזוזה והמשקוף יהיה חלול;  פרופיל פתוח מותר, אם הוא  2.0
 צמוד לכל אורכו אל הקיר של מבנה מוצק, ומחובר אליו.

 
 

ות על פניו.  חריצים גב הפיאה של אגף הדלת יהיה חלק ללא להבים, או בליט 12.11.02
לאטמים, אם יהיו בו, ימולאו באטמים המתאימים.  אביזרים כגון:  המנעול, 

 הבריחים, וכד' המורכבים על גבי הפיאה, יהיו טפופים, ולא יבלטו על פניה.
 גב הפיאה יהיה חלק של פרופיל הפיאה, או מרותק אליו. 

 
 

 חשופים לחיבור גב הפיאה.ור ו/או אמצעי חיבלא יעשה כל שמוש בברגים  12.11.03
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

מ"מ לפחות.   2.0מ"מ או יותר, ועובי הדופן  40רוחב הפרופיל של הפיאה יהיה  12.11.04
מבנה האגף ורוחב פרופיל הפיאה יהיו מספיקים כדי להתקין בתוכו את 

 המנעול בצורה סמויה לחלוטין.
 
 

דקים בקצוות אטמי ההגפה יהיו רצופים, מחוברים בפינותיהם ומהו 12.11.05
 בתושבת, כדי למנוע את גלישתם, או הסרתם.

 
 

האגף לא ישמיע רעש של נקישות, חריקות, או זמזום בפתיחתו, או בסגירתו,  12.11.06
 ובהשפעת לחצי רוח משתנים, או מתחלפים, כאשר הוא מוגף.

 
 

 פינת האגף תהיה מהודקת ואטומה למעבר מים ורוח. 12.11.07
מ"מ או  70מלוי מותאמת ומהודקת, החודרת לכל פיאה  החבור יעשה על זוית 

יותר.  החבור יעשה בעזרת ברגים, ריתוך או צירופיהם, ויהיה מודבק בדבק 
 אפוקסי.

 
 

 .מהודק ובמישור טפוף דקיהיה  ,קו המגע בין הפיאות בפינת האגף 12.11.08
 
 

דית ולא הפיאה התחתונה של האגף תהיה במישור מקביל עם הפיאה הצד 12.11.09
 תחרוג מתחומה.  כל החיבורים והברגים לחיבור הפיאה יהיו סמויים.

 
 

מברשת מוך לאיטום בין האגף והרצפה תהיה מורכבת בצורה סמויה, תחת  12.11.10
הפיאה התחתונה של האגף הנפתח.  המברשת לא תכביד, ולא תפריע לתנועת 

 פרופילאל הפתיחה והסגירה של הדלת.  המברשת תהיה פונה, ואוטמת 
הקבוע ברצפה במפתן הדלת, והמפריד בין מפלס  Stainless L316)הפלב"מ )

 , וכמוגדר להלן.הרצוף בפנים והמפלס בחוץ
 
 

 הזיגוג יהיה מבני, וכמוגדר לעיל בפרק הזיגוג. 12.11.11
והידית הצלינדר  ,מנעול ,, בשביל צירי הדלתלוח הזכוכיתפינוי יידרש ב
 בה.  הפינוי יםהנדרש

מעובד בחתכן מותאם, בקו דק וחלק.  לא ייחשף חלל פעור לאורך קו  יהיה
 השקה זה.

רוזטה מתאימה, על פי הנחיות יצרן הפרזולים תכסה ותחפוף על קו השקה 
 זה ובהתאם
 לבחירת האדריכל.

 
לעיל, וכמוראה בתרשימים הנספחים  12.05מליא הדלת יהיה כמוגדר בפרק  12.11.12

 למפרט זה.
 
 

 הדלת.צירי  12.11.13
ב"מ הצד של הדלת יהיו עשויים פרופיל אלומיניום ויסובו על פין פלצירי  
(Stainless )L316  בתותב של אוקולון.  הצירים יהיו של שני חלקים הניתנים

להפרדה, ויאפשרו לשלוף את אגף הדלת ממקומו, בלי להסיר את הצירים 
 .המזוזהמעליו.  הצירים יהיו חודרים בתוך הפיאה ובתוך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

, של FSBהיה כדוגמת הידית של חברת ותקן מצד חוץ.  הידית תידית קבועה ת 12.11.14
הידית תהיה ניצבת לאגף הדלת;    , או אחרת, כבחירת האדריכל.HEWIחברת 

לא יהיה בה כל רכיב המקביל למישור אגף הדלת.  הידית תהיה של פלב"מ 
316L.בעיצוב על פי בחירת האדריכל , 

 
 

 מגיף אוטומטי יהיה לכל אגף של דלת. 12.11.15
המגיף האוטומטי יהיה בעל כושר בקרה של מהירות הסגירה ושל מהירות  

(, Hold Openההגפה בנפרד, יהיה בו התקן ליצב את האגף הפתוח במקומו )
תאים יטיפוס המגיף   .מובנה (Back checkולעמוד מול הלם פתע של משב רוח )

 .לפי הוראות היצרןוהדלת לגודל האגף 
 .בפן הפנימי של אגף הדלת יורכבהמגיף העילי  
של  -5000TS המכלולמוגפת; כדוגמת המקבילה לדלת בעל זרוע מגיף עילי  

GEZE , 93אוTS-  של חברתDorma ; 
 

 הדלת תובא לאתר גמורה ומורכבת לאחר סיום כל עבודות הבניה. 12.11.16
וי ויוצג בתוכו במישור ורטיקלי, בלי פתח הבנה תואם אתמלבן הדלת יהיה  

 אילוצים, ובאופן המאפשר התפשטות בגין שנויי הטמפרטורה.
 
 

הרצפה באיזור הדלת ובתחום הפתיחה של האגף תהיה מפולסת.  הסטיות מן  12.11.17
 10מ"מ.  פני הרצפה בפנים הבית יהיו גבוהים  2.0על  יעלוהמישור האפקי לא 

 מ"מ מעל פני הרצפה בחוץ.
 
 

המלבן יהיה מעוגן היטב בקצוות המזוזות ובאיזור הצירים, המנעול והבריח.   12.11.18
 מ"מ. 700המרחק בין העוגנים לא יעלה על 

 
 

מזוזות הדלת תהיינה חודרות מתחת פני הרצוף.  קצה המזוזה החדור ברצפה  12.11.19
 יהיה משוח בצבע בטומני.

 
 

מ"מ או יותר יהיה חדור  L316 2.0x40x80( stainlessרופיל ריבועי של פלב"מ )פ 12.11.20
ברצפה בין שתי המזוזות, וישתרע ברציפות בין שתי המזוזות, גם במפתן 

בין הרצוף האגף הנפתח, וגם במפתן האגף הקבוע שלצידו.  הפרופיל יפריד 
יהיה מעוגן בשני צידיו לסירוגין בעזרת  פרופילה.  בפנים הבית והרצוף בחוץ

ייקבע במקומו על ידי מרכיב  רופילפלדה ברצפת הבטון.  הפ יזוויתנפיסות של 
במישור טפוף עם ייקבע  רופילהדלת קודם שיהיה ריצוף ברצפה.  גובהו של הפ

אשר יותווה סימון ובהתאם לצד פנים, ב ןתוך הבניירצפה בהמיועד למפלס ה
 .על ידי מנהל הפרויקט

 
 

 אגף בדלת הנפתחת.)סטופר( יהיה לכל מכני מקבע  12.11.21
 
 

 בקרת אגפים נפתחים. 12.11.22
(.  Micro-Switchכל אחד מן האגפים הנפתחים בדלתות יצוייד בחיישן חשמלי ) 

 ייעודו חיווי מצב האגף הנפתח לחדר הבקרה, וכנדרש מטעמי הביטחון.
הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה את הקדחים, ההכנות והחיווט הנדרש  

שמלי.  התקנת הבקר החשמלי, והחיבורים החשמליים להתקנת הבקר הח
 ייעשו על ידי קבלן המתח הנמוך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 דלתות מילוט.דרישות נוספות עבור  12.11.23
הדלת   .זהבפרק לעיל פרטי המבנה ההרכבה והזיגוג של הדלת, יהיו כמוגדר  

תהיה מצויידת בידית מילוט ובה נצרה חשמלית, הניתנת להפעלה מרחוק 
או ש"ע.  גימור הידית יהיה של פלב"ם   Dorma  וכדוגמת הידיות של חב' 

 ועיצובה על פי בחירת האדריכל.
 
 

מצויידת בנצרה, אשר תמנע את הברחת בריח המילוט,  תהיהידית המילוט  12.11.24
 בשעה שהדלת

הנצרה להפעלת ידית המילוט תהיה חשמלית, ותהיה  את הגפתה.משלימה 
 משולבת במכלול

 ידית המילוט כמוגדר להלן.
הקבלן יספק את ידית המילוט מצויידת בחיווט חשמלי וכבל ייעודי  א.

לחיבור החיווט בין האגף הנפתח ומשקוף הדלת, והוא יהיה אחראי 
להשחלתו, לכל לחיבור הקצה האחד של החיווט למכלול החשמלי, ו

אורכו בנתיב המיועד לו, עד לקופסת החשמל הייעודית הסמוכה ועל פי 
 הנחיות יועץ החשמל.

חיבור הקצה השני של החוט אל מתג ההפעלה ומערכת החשמל תיעשה  ב.
על ידי חשמלאי מוסמך.  חיבור זה איננו חלק מתכולת העבודה של 

 רה האדריכל.הקבלן.  מיקום מתג ההפעלה ייקבע במקום עליו יו
הקבלן יכלול בהצעתו, את כל הנדרש לצורך פרישת צינור החשמל מחד,  ג.

והחיווט מאידך, וכן את הסיוע בשילוב והתקנת האביזרים השונים, על 
הקבלן יהיה מחיר סופי בין בו ינקוב המחיר פי הנחיות יועץ החשמל.  

ה זו באתר, ובין אם דריש ההתקנה קודםחיווט קיבל את הדרישה לאם 
ים סמוי והחיווט יהיהגיעה לאחר ההרכבה באתר.  צינור החשמל ו

 ומוצנעים מן העין. 
 .כל ידית מילוט תפעיל שני בריחים:  האחד במשקוף הדלת והשני במפתן ד.
   צלינדר לפתיחת הדלת המוגפת, ייקבע בצד חוץ. ה.
ני לא יהיה בהם אגף ראשון לפתיחה והאגף הש ,שני אגפיםנדרשו בדלת  .ו

 פרופיל נושק יתנשא לאורך המפגש בין שני אגפי הדלת.אחריו.  
רוחב הפתח הפתוח לרווחה יהיה כנדרש למילוט וייקבע בהתאם  

 להוראות יועץ הבטיחות ובאישורו.
לא יימצא כל מכשול בתחום המעבר, לא בגין פתיחת האגף ולא בגין  .ז

 האביזרים או הפרזולים המותקנים עליו.
מ"מ או  6המילוט תחדור לתוך המשקוף והמפתן חדירה של  לשון ידית .ח

 יותר.
שלט המנעול בצד חוץ, יהיה בעל גימור מדוייק ונאה, ויקיף את המנעול  ט.

 .L316( Stainlessעל פני האגף.  השלט יהיה של פלב"מ. )
מנעול דלת של המבנה יהיה מתאים לתפעל את  (Master Key)המפתח -רב י.

 .המילוט
 
 
 

 .2חיפוי של אריחי זכוכית, פריט אל 12.12
 
 

 .החיפוימכלול  12.12.01
חיפוי של אריחי זכוכית יותקן במבנה הכניסה לחניון.  מילואות החיפוי  א.

יהיו של זכוכית רפלקטיבית כמוגדר לעיל בפרק הזיגוג, ומזוגגת בזיגוג 
מבני מלא.  במילואות החיפוי ישולבו רפפות אלומיניום לשחרור עשן, 

וגדר לעיל במפרט המיוחד )אשר ייעשו על ידי הקבלן והוא יכלול אותן כמ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ואת עלות התקנתן בהצעתו לפריט זה(, דלתות אש אקוסטיות )אשר לא 
יבוצעו על ידי הקבלן( יחד עם זאת, הוא יחפה אותן בזכוכית כמוגדר 
להלן ויכלול את עלות החיפוי והתקנתו בהצעתו לפריט זה, דלתות אש 

 שו על ידי קבלן האלומיניום(. )אשר לא יע
זקופות מאונכות פרופילי קירות מסך, סריג של ותקן על גבי יהחיפוי  ב.

ייבנה כמכלול מושלם ונפרד ממבנה החיפוי וקורות ערב אופקיות  
ומידותיו מבנה הבטון;  הוא יעלים כל סטיה גיאומטרית של פרטי ה

 בגובה וברוחב.
, יהיו בעלי כושר ובמקומסריג החיפוי  העוגנים, והחבורים הקובעים את ג.

הזחה בשלושה צירים, ייקבעו בדרך מוצקה וקשיחה וימנעו כל עיוות של 
 פיתול או כיפוף של "בננה" בזקופה המעוגנת על ידם.

ימנעו חריקות, או  סריג החיפוי שטחי המגע של העוגנים ופרופילי  
 נקישות בגין תזוזות הדדיות.

  ריתוך באתר הבנין.לא ייעשו כל פעולות  
 
 

 .סריג החיפויזקופת  12.12.02
כמוראה של פרופיל אלומיניום מלבני  ההית סריג החיפויזקופת  א.

 בתרשימים הנספחים למפרט זה.
 שמשת זכוכית משני צידיה. קלוטעיצוב פרופיל הזקופה יהיה מתאים ל .ב
 .לאורכוהזקופה לא יהיה כל קיטוע בפרופיל  .ג
כמוראה בתרשימים הנספחים כל קטע בזקופה יהיה מקובע ומחליק  .ד

למפרט זה, וכמוגדר במפרט הכללי לדופן במעטפת מבואת הכניסה 
 , לעיל.1פריט אל –לחניון מבנה 

 משוח בצבע בטומני.בסיסה הזקופה, בתוך הרצפה, יהיה חדרה  .ה
חוץ, הזקופה תהיה מזוגגת בזיגוג מבני וסמויה לעיני הצופה מצד  ו.

 וכמוגדר לעיל בפרק הזיגוג.
 
 

 .של סריג החיפוי קורות הערב 12.12.03
פרופיל אלומיניום כמוראה יהיו של  סריג החיפויקורות הערב ב א.

 בתרשימים הנספחים למפרט זה.
שמשה של זכוכית משני  לקלוטתאם ויהיה מ ת הערבעיצוב פרופיל קור .ב

 צידיה.
 קבילות זו מעל זו.קורות הערב תהיינה אופקיות, מ ג.

להשקתה  תתאיםבשני קצותיה וומחוברת קורת הערב תהיה חתוכה  
וכמוגדר במפרט לדופן במעטפת מבואת הכניסה  בזקופות שמשני צידיה

 , לעיל.1הפריט אל -לחניון 
הזקופה תהיה מזוגגת בזיגוג מבני וסמויה לעיני הצופה מצד חוץ,  ד.

 וכמוגדר לעיל בפרק הזיגוג.
 
 

 .סריג החיפוימילואות  12.12.04
סריג החיפוי יהיו של זיגוג מבני )סטרקטורלי( ושל זכוכית מילואות  

, וכמוראה בתרשימים הנספחים "הזיגוג", לעיל 12.05פרק כמוגדר ב
 למפרט זה.

 
 

חסינת אש אקוסטיות נפתחת סביב צירים של דלת דרישות נוספות לחיפוי  12.12.05
 שני אגפים.

חסינות אש אקוסטיות ודו כנפיות, יהיו משובצות בסריג  אשדלתות צמד  א.
החיפוי.   אריחי הזיגוג של החיפוי ייקבעו בחזית דלתות אלה.  אריחי 
החיפוי בחזית הדלתות ייקבעו במישור טפוף עם אריחי החיפוי בחזית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המבנה.  אריחי החיפוי יצניעו את הדלתות מעיני הצופים החולפים לצד 
 המבנה.  

י יהיה של זכוכית רפלקטיבית כמוגדר לעיל בפרק הזיגוג והיה החיפו ב.
 אחוז באמצעות הדבקה מבנית מלאה, כמוגדר בפרט הזיגוג.

, בשביל צירי הדלת ומנעול הצלינדר הנדרש אריח החיפויפינוי יידרש ב .ג
בה.  הפינוי יהיה מעובד בחתכן מותאם, בקו דק וחלק.  לא ייחשף חלל 

 ה.פעור לאורך קו השקה ז
הקבלן לא יכלול בהצעתו לפרויקט זה עלות הדלתות.  יחד עם זאת עלות  ד.

תשומות הזיגוג, הייצור ההרכבה התיאום וההתקנה של אריחי הזכוכית 
 והתקנתן על הדלתות ואגפיהן יהיו כלולות בהצעתו לפריט זה.

 
 

 .(Copingכותרת סריג החיפוי ) 12.12.06
החיפוי, ותחסום חזותית את הפישוק כותרת תשתרע במשקוף סריג  א.

הנפער בינה לבין הבנין.  הקבלן יכלול בהצעתו לפריט זה את עלות 
 הכותרת והתקנתה.

 2.5מכופף, שעוביו  36H5052AAהכותרת תהיה עשויה פח אלומיניום  ב.
מ"מ.  הכותרת תעטוף את משקוף מלבן האלומיניום, ותחסום את 

יב המבנה המתנשא בגבו.  הכותרת הפישוק הנפער בין המלבן, לבין רכ
תהיה אחוזה בשפתה האחת במלבן האלומיניום, ובשפתה השניה אל 

.  L316( Stainlessרכיב המבנה שבגבו.  החיבור ייעשה בברגי פלב"מ )
מ', או פחות.  הכותרת  0.50המרחק בין שני חיבורים סמוכים יהיה 

 ים או חריקות.תקובע מכנית במקומה;  היא לא ישמיע נקישות, זמזומ
(, Drum Effectהכותרת תרופד בגחונה ביריעה להשתקת הדי התוף ) ג.

המיובאת על ידי חברת דבטק )טל'  Texsaשל חברת  Tec Sound Sכדוגמת 
מ"מ.  לא יידרש ריפוד ההשתקה  2.0(.  עובי היריעה יהיה 03-9306694

 .Alcanשל  ff2 plusלפח אלומיניום כדוגמת 
במפלס שטוח וחלק, לא יהיו בה קימוטים ולא יהיו בה  הכותרת תשתרע ד.

גלים.  קו ההשקה של פחי הכותרת ייקבע על פי הפרישות האדריכליות 
מ"מ  2.0ובאישור האדריכל וירופד בגחונו בפס חפיפה של אלומיניום 

 מ"מ רוחבו. 100עוביו, 
חסימה תשתרע בגחון הכותרת.  החסימה תהיה עשויה פח אלומיניום  ה.

36H5052AA מ"מ.  החסימה תקובע מכנית במקומה;  היא לא  1.5, עוביו
תשמיע נקישות, זמזומים או חריקות.  רצועת איטום מתועשת, תהיה 
פרושה על החסימה.  החסימה ורצועת האיטום ימנעו כל התגנבות של 

 מים ו/או רוח בעדן.
 פתחי ניקוז יהיו בכותרת בקיפולה מעל הגג. ו.

 
 
 

 .3פריט אל –וי שכולו זכוכית בחזית ביתן המדריגות לחניון גגון תל 12.13
 
 

, מעל דלת 2גגון שכולו זכוכית ייקבע בניצב לחיפוי הזכוכית בפריט אל  12.13.01
 הכניסה לחדר המדריגות של הביתן.

 
 

 12+12של זכוכית רבדים שקופה , תמלבני ה של שמשתהיה  מילואת הגגון 12.13.02
מ"מ עוביה.  שני הרבדים יהיו של זכוכית דלת ברזל כמוגדר לעיל בפרק 

על פי בחירת האדריכל  –הזיגוג.  הדפסה קירמית בעיצוב, בגוון ובצפיפות 
 # של זכוכית הרבדים.2תיעשה על פן 

עשויה שני לוחות זכוכית המודבקים זה אל  a.b.n(XXXשמשת רבדים ) א.
 ה.ז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 a  הוא הלוח החיצון ו/או העליון בשמשה, ואילוb .הוא הלוח הפנימי בה 
 n  מספר היריעות מסוגXXX  ,באמצעותן מודבקים הלוחות זה אל זה

 וכמפורט להלן:
 (SGP )SentryGlas®Plusשל  , פולימריתDupont עובי היריעה הבודדת ;

 מ"מ. 0.89
 הרכב היריעות בשמשת רבדים. ב.

יעמוד  nשני הרבדים של הזכוכית יהיו מחוסמים.  ולפיכך, מקדם  (1
 .2על 

 n, והמקדם PVBבכל שמשת רבדים אחרת, יידרשו ארבע יריעות  (2
 .4יהיה 

 
 

פלב"מ תפשניות מיוחדות של הגגון יהיה אחוז בצדו האחד כלפי ארבעה   12.13.02
"מ יהיו החודרות ואוחזות בזכוכית.  מוטות תליה אלכסוניים של פלב

מחוברים כלפי התפשניות מחד ואל תשתית סמויה בקורות הערב של חיפוי 
. פני תפשניות הפלב"מ יהיו במישור טפוף עם זכוכית 2פריט אל -זכוכית  

בזוית ישרה אל מושחזות בהיקיפן, יהיו הרבדים ולא יבלטו. מילואות הגגון 
 וניצבות זו לזו.לוחות הזכוכית יהיו בעלי פיאות ישרות, .  פני הזכוכית

 
 

 הגגוןרכיבי לא יהיו ברגים, עוגנים, מסמרות או חבורים אחרים גלויים על פני  12.13.03
 אחר השלמתו.ל
יובאו לאתר מצוידים בברגים אומים ם המבניים של גגון הזכוכית רכיביהכל  

ייקבעו .  הרכיבים יהיו ניתנים לוויסות, ועוגנים לחיבורם ולעיגונם במקומם
 .בהםבדרך מוצקה וקשיחה וימנע כל עיוות של פיתול או כיפוף של "בננה" 

ימנעו חריקות, או נקישות בגין  שטחי המגע של העוגנים ופרופילי סריג הגגון 
 תזוזות הדדיות.

 כל פעולת ריתוך באתר. תיעשהלא  
 
 
 

 הפעולות הפורמליות בסיום הפרויקט. 12.14
 
 

 Asתוכניות עדות "במעמד מסירת העבודות יעביר הקבלן לידי המזמין  12.14.01

Made"  . בשלושה עותקיםבמדיה מגנטית ובנייר תוכניות העדות יוגשו  :
הראשון יופקד בידי המזמין, השני אצל מנהל הפרויקט, והשלישי יימסר 

 ליועץ.
או  word( ובפורמט פתוח )PDFקבצי המדיה המגנטית יועברו בפרמט סגור ) 

Autocad.) 
 
 

 ם בפרויקט, כמפורט להלן:המלבנינתונים כללים אודות  12.14.02
מספר 
 הפריט

תאור 
 הפריט

יצרן 
 הפרופילים

כינוי מכלול 
 הפרופילים

פרטי גימור הפרופילים: שם 
 המפעל, השיטה הגוון

 
 

 מכלולים מכנייםהם כגון מלבנימכלולים והמערכות המשולבים בלקטלוגים  12.14.03
יכילו את יהיו מפורטים, .  הקטלוגים וכן גם לשמשות השונות אשר הותקנו

ובזיגוג.  הקבלן יציין בשביל  כל רשימות הרכיבים המשולבים במכלולים אלה
, וכן דפי את שם היצרן, היבואן, ודרכי התקשורת אליוהזיגוג והמכלולים 

 משות.מידע להדרכת המשתמש באופן תפעול המכלולים  ואופן ניקוי הש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הקבלן יצרף לתיק המוצר הצהרת ביצוע, בנוסח להלן: 12.14.04
עם סיום ביצוע העבודה באתר, הנני מאשר כי כל פרטי המבנה ההרכבה " 

, מקיימים את דרישות המתכנן כלשונן, ואחר כל והזיגוג של המלבניםהעיגון 
 דוחות הפיקוח העליון שלו.

 
 

 :שסיפק לפרויקט זה, כגון למזמין, למלבנים ולמכלולים תעודות אחריות 12.14.05
מכתב מן המצבעה כי המבנה ותנאי האקלים אליהם חשופים המוצרים  א.

ידוע לה.  המכתב יפרט את כל הפעולות הנדרשות כדי שהמוצרים יעמדו 
 להלן. 4בקיים הנקוב בסעיף ב' 

 אחריות המצבעה לגימור, האחריות תכלול: ב.
 דהיית הגימור.-לאיהתחייבות  (1
 התחייבות כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד. (2
 התחייבות כי הגימור לא ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות. (3
שנה לצבע  15-שנה לצבע משודרג, ו 25תקופת האחריות תעמוד על  (4

 משופר.
 . שנים לאירועי כשל בשמשות, וכמפורט לעיל בפרק הזיגוג 3של אחריות  ג.
 שנים לזיגוג המבני, וכמפורט לעיל בסעיף הזיגוג המבני. 10אחריות של  ד.
שנים, לכל המכלולים ו/או המלבנים הנדרשים במסגרת  3של אחריות  ה.

מפרט זה, ואשר אינם מפורטים לעיל, ובכלל זה פרזולים, אטמים, 
 התפקוד התקין של הדלתות הנפתחות וכו'.

 ום סיום תקופת הבדק, וכמוגדר להלן.מנין שנות האחריות, יחל בי ו.
 
 

שנים, ותחל במאוחר מבין  3תקופת הבדק של הקבלן תתפרש על פני  12.14.06
 המועדים להלן.

 (.4מועד קבלת אישור הרשויות לאיכלוס המבנה )טופס  א.
 מועד קבלת תעודת הגמר מן המזמין. ב.
 
 

 בתקופת הבדק, יהיה הקבלן אחראי: 12.14.07
 תקלה ו/או קלקול על חשבונו כולל אספקת  והחלפת חלקים.לתקן כל  א.
לבצע עבודות אחזקה בכל הפריטים שנכללו בתכולת עבודתו, לשם  ב.

 תפקודם התקין.
שירותים אלה יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים  ג.

לרבות טיפול מונע תקופתי, בהתאם להוראות היצרנים, וספר המתקן 
 לעיל.

דיקות, הפעולות, החלקים, הבלאי, וכד' כלולים בעבודות השירות הב ד.
והאחזקה אותן יעניק בתקופת הבדק.  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת 

 כספית בגינם.
השירות והאחזקה שיתן הקבלן בתקופת הבדק אינם כוללים נקיון אך  ה.

 יכללו כאמור לעיל, את הניקיון הראשון לפני מסירה למזמין.
יהיה על הקבלן להעמיד לצורך ביצוע עבודות אלה מתקן ייעודי מותאם,  ו.

 יישא הקבלן בעלויות הישירות והעקיפות הנגזרות מכך.
תקופת הבדק תגובה בערבות שהקבלן יעמיד לטובת המזמין.  ערבות  ז.

 הבדק תיקבע באחוזים מערך החוזה, וכמפורט בטבלא להלן:
 גובה הערבות שנת הבדק

 7.50% שנה ראשונה
 5.00% שנה שניה

 2.50% שנה שלישית
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אופני מדידה. 12.15
 
 

מבלי לגרוע מן הדרישות הנקובות במפרט הטכני, ובהסכם ההתקשרות,  12.15.01
 מפורטים להלן הסברים כללים לגבי אופני המדידה בפרויקט.

 
 

 תכולת המחירים: 12.15.02
כמויות ייחשבו ככוללים הבסעיפי כתב  הנקובים על ידי הקבלןמחירי היחידה  

 את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למפורט במפרט, בתוכניות ובחוזה.
למסירה  המוכנ יאהמושלמת כשה העבודערך האת  מהווהמחיר היחידה  

 סופית למזמין.
מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת ו, מבלי לפגוע באמור לעיל 

בסעיפי כתב  חירי היחידה הנקובים על ידי הקבלןהצעות זאת, ייראו מ
 הכמויות ככוללים, בין היתר, גם את ערך העבודות הבאות:

גם אם לא נאמר  ,כל הנדרש מהקבלן במפרט הטכני לספק ו/או לבצע א.
 נדרש הקבלןבמפורש כי הדרישה כלולה במחירי היחידה, אלא אם 

 לות אותה מלאכה.לנקוב בכתב הכמויות בנפרד, בסעיף מיוחד, את ע
הטכני וביתר מסמכי ההצעה,  מפרטכל המפורט והאמור בתכניות, ב ב.

עלויות הייצור לגבי הסעיפים השונים.  לרבות השימוש בכלי העבודה, 
, העזרים הנדרשים לשם והאחסנה, ההרכבה הזיגוג, האיטום השינוע

ות, ביצועה, הוצאות הביטוח, וכן כל העלויות הישירות, העלויות העקיפ
 והרווח בגין ביצוע העבודה.

לכלוך, אבק,  עליות ההגנה על הפריטים וחומרי הגלם שלהם מפני ג.
אויר, שטפונות, נזקים מעבודות -פגיעות מכניות, שריטות, השפעת מזג

, לרבות קבלנים אחרים, כנדרש לשם מילוי דרישות בטיחות, וכיו"ב
 נזקים אלה.עלויות התיקון ו/או ההחלפה של הפריטים בגין 

טיפולים ותיקונים הנדרשים בפריטים בתקופת הבדק ו/או בתקופות  .ד
 האחריות.

 .צביעת כל המלבנים כנדרש ובמפרט .ה
 .השדה הנדרשות בדיקות לרבותאיטום מושלם של המלבנים  .ו
הנדרשים לעיל, ותיקונם ככל שיידרש עד  דוגמאותהדגמים וביצוע ה .ז

 ועץ.לאישורם על ידי האדריכל והי
( מלאות בקנה מידה Shop Drawingתוכניות עבודה )מדידות, חישובים,  .ח

 לאישור המתכנן. מלא
 וצביעתה כנדרש במפרט הטכני. פלדההגלוון  .ט
, או על מרכיביו, התקפים מלבןהמיסים האגרות וההיטלים, החלים על ה י.

 ביום סגירת המכרז, חוץ ממס ערך מוסף.
 כל הפרזולים הנדרשים. .אי
, ולחיבור רכיבי הלוואי הנדרשים ובמקומ המלבןזרים לעיגון יכל האב .בי

 .םולציד םבה
 שיועד לכך על ידיהקבלן, למקום  לה גרםקיון האתר מכל פסולת ינ .יג

 הרשות העירונית.
ניקוי יסודי של המלבנים הזכוכית ואריחי החיפוי בשלב מסירת  יד.

 העבודות, לשביעות רצון המזמין. 
 
 

 מדידת הכמויות: 12.15.03
לאופני המדידה , סעיפי כתב הכמויות להלןלהכמויות ימדדו בהתאם  

, על חלקיו השונים.  1861ובהעדרם בהתאם לת"י  מפרט הטכני,המפורטים ב
 הכמויות הן מקורבות בלבד. -אם לא צוין אחרת 

לשנות את הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה,  מנהל הפרויקטהזכות בידי  
הקטנה וכן על ידי ביטול של סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי המדידות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הסופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי 
 .מנהל הפרויקטכפי שאלה יבדקו ויאושרו על ידי  הקבלן

בכתב הכמויות, בגין  ם על ידי הקבלןלא יחול כל שינוי במחירים הנקובי 
השינוי בכמויות שיוזמנו, גם אם יוחלט על השינוי במהלך העבודה וגם אם 

 יתברר הדבר רק בסיום העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מיזוג אויר – 15פרק 

 

 רשימת התקנים למכרז זה.

 כל התקנים הישראלים ) ת"י ( במהדורה העדכנית. .א

 יצור והתקנת מזגני אויר. -994ת"י   -ובהקפדה מיוחדת 

 סיווג חמרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. -755ת"י                 

 הוראות בטיחות במערכות מובילי אויר. -1001ת"י                 

 תקנות החשמל ) חוק החשמל תשי"ד (                

 פקודות הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש (                

 

 ים:תקנים זר .ב

 מדריך האגודה האמריקנית למהנדסי חימום ואיוורור. .1

  ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK- EQUIPMENT 

 SMACNAהוראות  .2

  SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS 

NATIONAL ASSOCIATION 

 N.F.P.Aהוראות  .3

  NATIONAL FIRE PROTECTECTION ASSOCIATION 

 

 דרישות התקנים ו/או המפרטים תקבע הדרישה המחמירה.במקרה של סתירה בין  .ג

 

 מפרט טכני מיוחד

    

 כללי 15.01

 הקבלן יבצע העבודה רק על פי תוכניות ביצוע מעודכנות החתומות ע"י הפיקוח. 

 .1001לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן  

הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק כגון: מפוחים, לוחות  

ויעבירם לאישור המתכנן חשמל, חדר מכונות, יחידות מיזוג אויר, אביזרי צנרת וכדו' 

 והמפקח לפני התחלת הביצוע.

 .לא יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכניות העבודה ע"י המפקח 

 

 תאור הפרויקט 15.02

החניונים כוללים חמישה מפלסים אשר כוללים מערכת מפוחי הכנסת אויר ומערכת  

 מפוחי פליטת אויר בכל מפלס בנפרד וכוללת בין השאר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אספקה והתקנה מפוחים ציריים עם משתיקי קול עם ליבה. .1

 ווסתי תדר למפוחי חניונים. .2

יניקה מ"מ עם אוגנים, מפזרים ,תריסי  1.25תעלות מפח מגולבן בעובי  .3

 מאלומניום וכו'.

 .COורכזת  COמערכת גלאי  .4

 לוח חשמל ראשי למפוחי החניון עם הכנה למערכת בקרה לשליטה מרחוק. .5

 

 העבודה כוללת 15.03

 העבודה כוללת את כל המפורט לעיל. .1

 פיגומים ואמצעי שינוע ) באם יידרשו (. .2

תשלום נוסף (. פתחים, מעברים, קידוחים וחציבות בבטון, בלוקים או גבס ) ללא  .3

 ואטימתם בצורה מקצועית תוך החזרת המצב לקדמותו. עבור תעלות, צנרת וכו'.

 חיבור הציוד לחשמל . .4

 הפעלות וויסותים מושלמים ומסירת המתקן למפקח ולבעלים. .5

ביצוע כל הביקורות הנדרשות ע"י: מכון התקנים הישראלי, חברת חשמל,  .6

 והגשת כל האישורים הדרושים.רשויות מקומיות, מכבי אש, משרד הבריאות 

אחריות ושירות מלאים לשנתיים והספקת כל החומרים הדרושים למעט חומרים  .7

 מתכלים וחשמל. 

 כל זאת מיום קבלת המתקן בשלמותו ע"י המפקח המתכנן והבעלים. 

 

 :מניעת רעידות ורעש 15.04

רעידות,  למיוכל הציוד הסובב, למעט לוחות החשמל, יוצב ויחובר באמצעות ועל ב 

 באופן אשר  ימנע העברת רעש ותנודות למבנה.

מפוחי החניונים יעוגנו עם טבעות חביקה וזוויתני פלדה לתקרה/לקיר עם גומי  .א

 הפרדה למניעת העברת רעידות למבנה.

עם ליבה בפליטה  1Dויכללו משתיק  1מפוחי חניון יותקנו ע"ג קפיצים לשקיעה " .ב

מ' .רמת הרעש  3במרחק  DBA-עם ליבה ביניקה וימדדו  ב 1Dומשתיק 

מהמפוחים תעמוד בדרישות יועץ אקוסטיקה והקבלן יצטרך להוסיף אלמנטי 

 השתקה ע"מ לעמוד בדרישות אלה.

 

 ע"י אחרים:עבודות  15.05

 הזנת חשמל  תלת פאזי ללוח מפוחים ראשי. א. 

 פריסת כבלי הזנות מהמפוחים ללוח חשמל מפוחים ראשי.  ב. 

 ע"י קבלן מיזוג אויר.חיבורי כבלי הזנה למפוחים וללוח חשמל יבוצעו  -הערה ג. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 :ולוחות זמנים תנאים להכנת העבודה 15.06

יום ממועד קבלת ההזמנה,  10תוך  לאישור המתכנן הקבלן מתחייב למסור א. 

נתונים על גודל, טיב, תצרוכת החשמל, גודל היסודות, משקל המתקנים ותכונות 

אחרות. כמו כן עליו להמציא תוכניות, פרטים טכניים וחומר נלווה על הציוד 

שהנו מספק לפי דרישות המתכנן. על הקבלן לספק תוכניות עבודה מפורטות 

 הצנרת, יסודות וכו'.לציוד, למערכות שיתקין, מהלך 

ימים מקבלת צו  10להגיש את כל החומר לאישור יועץ בתוך הקבלן מתחייב  ב. 

 התחלת עבודה.

הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הבצוע בשלבי  .ג 

העבודה השונים. עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי מתאימים 

פי דרישות המתכנן ההשגחה והפקוח מטעם המזמין, לרמה מקצועית מקובלת ל

חלקיו. ההחלטה לגבי  בכל הקשור בייצור, הספקה והרכבה של המתקן על כל

דחייה או קבלה של המתואר לעיל תהייה בידי המתכנן והחלטותיו תחייבנה את 

 הצדדים.

על הקבלן למנות נציג מטעמו לאתר, אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם  .ד 

בין הגורמים הקשורים בביצוע המתקן. נציג הקבלן ייצור את הקשר עם המתכנן 

  מיד לאחר קבלת ההזמנה.

על קבלן מיזוג האוויר לאשר את קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בפרויקט זה  .ה

אצל מנהל הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר. קבלנים אותם יש לאשר אצל מנהל 

 הפרויקט:

 .וג האווירמיזיצרן יחידות   

 קבלן תעלות.  

 קבלן החשמל ויצרן לוחות החשמל  

 ספק מערכת הבקרה והרגשים.  

 

 :תנאי בצוע 15.07

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע  א. 

כל שנוי ללא אשור מוקדם של המפקח. במידה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשור 

לשנותו על חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע בהסכם יהיה על הקבלן 

 עמו.

במידה וברצונו של הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן המשנה, יהיה עליו  ב. 

לקבל על כך הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אם תינתן, לא 

 המשנה.תפגע אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן 

העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי אש, חברת החשמל וכל  ג. 

יתר הרשויות המוסכמות, כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט של הוועדה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הבינמשרדית העדכנית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת המכרז. 

 .ASHRAEבהעדר מידע בנושא מסוים ישמש התקן האמריקאי האחרון של 

. העבודה תבוצע במהירות האפשרית שנקבעעל הקבלן לעמוד בלוח זמנים  ד. 

וברציפות ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין. הקבלן יחזיק באתר באופן קבוע 

צוות עובדים מנוסה עם מנהל עבודה מקצועי אשר יפקח בקביעות על התקנת 

 המתקן.

פתחי מעבר לצינורות והתעלות הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג ל ה. 

דרך קירות, רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי וכו'. הקבלן יתאם 

על מנת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי ההרכבה המזמין עבודה זו עם 

 והחבור למבנה יבוצעו על ידי ברגים עוברים מגולוונים או ברגי פיליפס.

זיליים שאינם מגולוונים, למעט משאבות ומנועים ינקו על כל חלקי המתכת הבר ו. 

ידי מברשת פלדה להסרת חלודה. החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד, שכבת 

 .-ZRCצינקרומט ושתי שכבות צבע. מקומות מגולוונים יצבעו ב

לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. האישור יינתן לאחר  ז. 

 וכניות עבודה, קטלוגים, עקומות הפעלה וכל חומר עזר נוסףשהקבלן יגיש ת

 

 מפוחים ציריים לאוורור ועשן  15.08

 מפוחים ציריים יהיו לספיקות אויר בלחצים ובסבל"ד כמתואר בתוכניות. 

 מטר. 3בשדה חופשי במרחק  dbAרמת הרעש תבחן ע"פ  

שיענו לקטרים לספיקות, המפוחים יהיו מתוצרת "שבח" או שווה ערך מאושר בתנאי  

 ללחצים לסבל"ד, להספקים ולרמת הרעש כנדרש בתוכניות.

 המפוחים יותקנו במקומות ובצורה כמתואר בתוכניות. 

המפוחים יהיו עם גוף ארוך ועם אמצעים לתליה מהתקרה או לתמיכה מקיר או  

 מהרצפה לפי נסיבות ההתקנה.

 מהירויות. 2המנועים יהיו בעלי גוף יצקת עם  

 לפחות. 20%כל המפוחים יבחרו עם רזרבת ספיקה של  

המפוחים יהיו לאוורור שוטף יומיומי ולשאיבת עשן במקרה שריפה ויעמדו בתנאים של  

 מעלות לפחות למשך שעתיים לפחות. 250

הקבלן יצרף אישור בדיקת תנאי העבודה הנ"ל ע"י מעבדה מוסמכת או מכון תקנים  

 מוכר, ע"י רשויות כבוי אש.

המפוחים יהיו מגולבנים  בטבילה חמה ויסופקו עם אחריות היצרן לגבי הגלבון לתקופה  

 שנים לפחות. 10של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 משתיקי קול עם ליבה 15.09

משתיקי קול יהיו אורגינליים עם ליבה, מיוצרים ומסופקים ע" יצרן מוכר כגון ח.נ.א או  

 בלייברג.

המשתיקים לפי הנחיות יועץ בטיחות היצרן יספק נתוני רעש משולבים של המפוח+  

 מצורפות.

המשתיקים יהיו מגולבנים בטבילה חמה והיצרן יספק אחריות לגבי עמידות הגלבון  

 כנ"ל לגבי המפוחים.

הקבלן יצרף אשור בצועי הנחתת רעש של המשתיקים ע"י מעבדה מוסמכת או מכון  

 תקנים מוכר.

וחים+ המשתיקים כמתואר הקבלן יהיה אחראי לבצועים המשותפים של המפ 

 בתוכניות וכמוצהר ע"י היצרן שיאושר.

 

 לוח פקוד כבאים 15.10

וולט בלבד. הלוח יבנה כארגז פלדה מוגן מים עם  24לוח פקוד כבאים יפעל במתח  

 דלתות קדמיות, ידיות ומנעול.

 בחזית הלוח יותקנו: 

 והכנסת אויר אוטומטי לכל מפוח בנפרד לשאיבת עשן  -מופסק -בורר: מופעל

 בחניונים.

 נורה ירוקה לציון פעולת כל מפוח 

 נורה אדומה לציון תקלת כל מפוח 

 נורה צהובה לציון מתח קיים בלוח 

 

 לוח אוורור חניונים  15.11

 לוח זה יבנה כארגז פלדה עם דלתות קדמיות על צירים פנימיים, ידיות ומנעולים. 

 הלוח יותקן בחדר החשמל במרתף .                

כל המאמ"תים של המפוחים יהיו אפשרות לנעילה ע"י מנעול ועם שלטי אזהרה: "לפני  

טיפול במפוח יש לנתק מאמ"ת לנעול אותו". שלט מקביל יותקן ליד המפוח עם ציון של 

 מספר מאמ"ת הרלוונטי בלוח.

 על הדלתות יותקן:                

 רב מודד סאטק 

 שלוש נורות פזות ראשיות 

 נורה ירוקה לציון פעולת כל מפוח 

 נורה אדומה לציון תקלת כל מפוח 

  נורה אדומה לציון רמתCO   מסוכנת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לחצן ניסוי נורות 

 זמזם אזעקה עם לחצני ניסוי והשתקה 

 מופסק לכל מפוח -בורר: מופעל 

 מהירות נמוכה משותף לכל המפוחים בכל מפלס בנפרד. -בורר: מהירות גבוהה 

 שאיבת אויר משותף לכל המפוחים בכל מפלס בנפרד.  -בורר: הכנסת אויר 

 שעון משותף לכל המפוחים בכל מפלס בנפרד. -מופסק-בורר: מופעל 

 הלוח יצויד במאווררים, מסננים, חריצי אוורור ותרמוסטט בקרת טמפ'. 

                   

 הפעלת ובקרת מפוחי אוורור החניון 15.12

 הפעלת מפוחי החניונים תהיה במצבים המתאימים של הבוררים. 

תתאפשר הפעלת המפוחים בשני כיוונים ובשתי מהיריות לפי בחירה. ההפעלה תתאפשר  

 שעות בגין מעבר מכוניות לדלק גפ"מ. 24ידנית ורציפה 

בזמנים קצובים לפי שעון פקוד זמן דיגיטלי עם רזרבה כמו כן, תתאפשר הפעלה  

וגלאי  COרכזת  לשליטה ממחשב מרחוק,  DDC. יותקן בקר להפעלה בהפסקות חשמל

CO .יהיו מאושרים ע"י המשרד לאיכות הסביבה 

 PPMברמת  COהקבלן יגיש למפקח אישור הרשויות לגבי הציוד המוצע. בכל גילוי של  

ניון במהירות הנמוכה גם אם הבורר הרלוונטי מוצב על מהירות יופעלו כל מפוחי הח 30

 יופעלו המפוחים במהירות הגבוהה. PPM 50 -ל     COגבוהה בעלית רמת 

תדלק נורה אדומה ויופעל זמזם אזעקה מחווט  PPM 80 -ל  CO -עם עלית רמת ה 

אלא אם דקות,  10שניות ופעולתו תוספק אוטומטית כעבור  10לבקרה. הזמזם יושהה 

כן הופסק ידנית קודם לכן. בכל מקרה שהמפוחים נמצאים במצב "מופסק" או "שעון", 

 גוברת על המצבים הנ"ל והמפוחים יופעלו כנ"ל. COבקרת 

בלוח יותקנו ממסר ומהדקים לקליטת קו פקוד ממרכזת גילוי אש/עשן או ממפסק  

זת יופעלו כל זרימה של מערכת הספרינקלרים. בכל מקרה של קבלת אות מהמרכ

מפוחים במהירות הגבוהה בכיוון לשאיבה החוצה, תוך עקיפת כל הבוררים למיניהם, 

לרבות מצב עוד יותקנו בלוח ממסר ומהדקים לקבלת פקוד מלוח כבאים ) אם יותקן ( 

 להפעלת המפוחים לשאיבת עשן תוך עקיפות כנ"ל.

מוכה עד תיקון כאשר  אין תקשורת לגלאים מערכת המפוחים עובדת במהירות נ

 התקלה.

 

 :COאפיון גלאי 

 PPM  0-300 COתחום מדידת  

 רציף -זמני ניטור 

 PPM3 -סטיה של +/ -רגישות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נורות עבודה/תקלה 

 בעת תקלה יתקבל דיווח ברכזת 

 

 :COתשתיות פיקוד למערכת 

 כבל פיקוד המקשר בין הרכזת לבין הגלאים כבל לפי הנחיות יצרן. 

מ"מ בתוך  16צינור מרירון תיקני להתקנה על הטיח, או בצינור הולכת כבל זה ע"י 

 הקיר.

 .COויחוברו לרכזת  םכל הגלאים בכל מפלס בנפרד ישורשרו ביניה 

 

 משנה מהירות 15.13

 הקבלן יתקין משנה מהירות לכל המנועים לפי דרישה. א. 

 משנה המהירות יהיה אלקטרוני מסוג משנה תדר. ב. 

יותקן בתוך תא אורגינלי של היצרן עם אוורור מאולץ וצלעות משנה מהירות  ג. 

משנה המהירות יהיה צג דיגיטלי ולחצני  c 45°קירור, מיועד לטמפ' חוץ של עד 

 הפעלה.

לכל משנה מהירות יותקן עוקף ידני בלוח, באופן כזה המונע השארת הוסת תחת מתח  .ד

 במצב עוקף.

 מדגם שעובד גם בטמפ' גבוהה.  ABBמשנה המהירות יהיה מתוצרת דנפוס או   .ה

 

 תעלות אויר 15.14

כללית תעלות האוויר ובדודן וכן אביזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בנויים  א. 

של המפרט הכללי וכן לפי מדריך עבודות פחחות  1506, 1505ומותקנים לפי סעיף 

.  GUIDE ASHRAE של  ארה"ב והמלצות ההוצאה העדכנית SMACNA של

 .ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו יעשה הדבר רק בידיעת ובאשור היועץבמידה 

כל התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות משובחת, הגלוון יהיה אחיד ללא  ב.

כתמים ובלתי מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח. עובי שכבת הגלוון 

 . מיקרון 30 -ממשני צדי הפח לא   יפחת 

 :ור תעלות "ללחץ נמוך" יתאים למידות חתך התעלה כדלקמןעובי דפנות הפח עב  

  

 הערות עובי  הפח )מ"מ( רוחב צלע גדולה

 מ"מ 0.80סרגלים בעובי  0.70 ס"מ 45עד 

 מ"מ 0.90סרגלים בעובי  0.80 ס"מ 85 - 46

 מ"מ 1.0סרגלים בעובי  0.90 ס"מ 135 - 86

 עומד  מ"מ עם תפר 1.0סרגלים בעובי  1.00 ס"מ 210 - 136
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חיבור שני חלקי התעלה יבוצע באמצעות שיכטות. החיבור יבטיח אטימה מלאה   

 .שקוף  RTV בין שני חלקי התעלה. דליפות אויר יאטמו במרק

 .כולל עובי הבידוד פחמידות המידות של התעלות, המסומנות בתכניות הן   

תעלות סילוק עשן בתוך אזור האש יהיו מטיפוס "לחץ גבוה". קטעי התעלות   

. האוגן יהיה כחטיבה אחת C°300יחברו ביניהם באגן עם אטם מאסבסט לטמפ' 

עם התעלה כשבפינות מורכבת זווית פלדה. חיבור האוגנים בברגים דגם האוגנים 

 עץ בטיחות.מ"מ. כל הנ"ל כפוף לאישור יו 1.25יוגש לאישור בעובי פח 

עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחבור התעלות, יבוצע  .ג 

והמפרט  ASHRAE GUIDE ותקן  SMACNA בהתאם להוצאה האחרונה של

 .הבינמשרדי

התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא "תנשומנה" בעת הפעלת   

ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבות.  35או הפסקת המפוח. תעלות שרוחבן עולה על 

ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל על ידי זוויתיים במידות  75תעלות שרוחבן עולה על 

35 X 35   מ"מ. פרטי החיזוקים לפי ההוראות. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין

  .לדליפות אויר, חלקות וללא מכשולים לזרימת האוויר מבפנים

מרוחב התעלה לאורך צירן המרכזי  1.5של  קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס  

שבמישור הרדיוס. במידה והמבנה אינו מאפשר בצוע קשת מלאה כמתואר 

ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך  15יבוצעו הקשתות עם רדיוס מינימאלי פנימי של 

. כנפי SMACNA הקשת  בעלי דופן כפולה ואווירודינמית בהתאם לדרישות 

 .או שווה ערך מתוצרת "דורו דין" 8הכוון יהיו ברוחב "

בכל מעבר תעלה דרך קיר מחיצה או תקרה, יותקן בנוסף למסגרת עץ או פח, גם   

שרוול מחומר אקוסטי מאושר,  בין המסגרת שתתואם לעובי הקיר כולל הטיח 

 .והתעלה

מסגרות עץ שתותקנה ותסופקנה לפי מפרט זה תכלולנה אספקתן, טבילתן באל  .ד 

 .מר מגן. בעת ההרכבה יבלטו המסגרות עד לקו הטיחרקב, או חו

ס"מ  2.0חבור התעלות למפזרים יבוצע באמצעות צווארונים עם שוליים של  .ה 

ס"מ ובמידות  4.0ס"מ ועומק  2.0ו/או מסגרות עץ ברוחב              לפחות 

הפנימיות מתאימות. המפזרים יחוברו למסגרות, על ידי ברגיי עץ ואטמי גומי 

 .וגי ארמופלקס דביקספ

הבחירה בין צווארונים ומסגרות  עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור 

 היועץ. 

הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל אחת משני   

הדרכים הנ"ל. כמו כן יגיש תוכניות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל מפזר 

 לאשור המהנדס או האדריכל. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ לפחות. לא תאושר  10לות אופקיות גלויות, יש לבצע צווארון באורך של בתע  

 .בליטת המפזר פנימה אל תוך התעלה

תעלות גמישות עגולות תהיינה מסוג משובח כולל בדוד ושריון היקפי על מנת      

 להבטיח את חוזק התעלה. 

 הבידוד הפנימי של התעלה יהיה מוגן בפויל אלומיניום בלבד.   

 .או שווה ערך M-KFארה"ב דגם  "Thermaflex"התעלות מתוצרת   

 .755 -ו 1001התעלות יהיו מאושרות ת"י   

ככלל השימוש בתעלות גמישות אינו מומלץ ומחייב אישור בכתב של  *  

 היועץ.

במקרים מיוחדים כגון: תוואי מפותל, או ציוד קצה הדורש זאת יותקנו  *  

 מינימאליים.תעלות גמישות באורכים 

הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעובי נדרש  *  

הבידוד התרמי יהיה מחסום אדים אינטגראלי  ועל גבי 1לפחות "

ואלומיניום ע"ג רשת  עמיד, בלתי דליק עשוי פילם על פוליאסטר 

 סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי.

רגל לדקה  2500וויר של תעלות גמישות, תתאמנה למהירות זרימת א *

 מעלות פרנהייט. 40 – 180וטמפרטורה של   2פנימי חיובי של "

תעלות עגולות תהיינה מתוצרת "כרמל בידוד", או "בלייברג" מיוצרות בהליך   

 9רציף חרושתי, עם בדוד פוליאתילן מוקצף פנימי בהדבקה ובעובי מינימאלי של 

 מ כמפורט בכתב הכמויות.”מ

ת משמשות לחיבור בין תעלת אויר צח לתעלת אויר חוזר של מזגן, כאשר התעלו  

פרס". ביצוע וויסות -יש להתקין מדף וויסות אויר עגול כולל ידית של "מטל

כמות האוויר יעשה לפני ההתחברות אל תעלת/קופסת אויר חוזר. מחיר המדף, 

           יחושב בנפרד.

קבלן מיזוג האוויר יסמן את כל המעברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות  .ו 

 והרצפות. 

עם סיום ההתקנה יבצע הקבלן את כל המעקונים הבנויים ועבודות ההלבשה   

והאטום לאחר התקנת התעלות במעברי קיר או תקרה או רצפה. במידה 

הסגירות על פי והתעלות מחייבות הפרדה ובדוד אקוסטי לרעש יבצע הקבלן 

 פרטי יועץ האקוסטיקה המצורפים לתוכניות מיזוג האוויר או האדריכלות.

תלית התעלות תבוצע במוטות הברגה  מגולוונים או במוטות פלב"ם, בקוטר  .ז 

כאשר אורך מוט ההברגה  5/16מטר ובקוטר " 1.5 -כאשר אורך המוט עד לכ 1/4"

האולם, תבוצע בפרופיל פח  מ'. תמיכת התעלה מעל לתקרת 1.50 -גבוה מכ

, או פרופיל זוויתן חרושתי מגולוון Uמ"מ מכופף לפרופיל  2.0מגולוון בעובי של 

מ"מ. במקומות שבהם התעלה מרוחקת מנקודת התלייה  40X40X2.5במידות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מ"מ כולל מותחנים  4תאושר תלית התעלות בכבלי פלדה מגולוונים, בקוטר 

  תהיינה כל התליות מפלב"ם כמפורט לעיל.ואביזרים. כאשר התעלות מפלב"ם 

 :המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות שלהלן  

 .מ"ר 0.35לתעלות שחתך זרימת האוויר עד  -מ'   2.40  

 .מ"ר 0.90מ"ר עד  0.40 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'   1.80  

 .מ"ר ומעלה 0.95 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'   1.20   

בנוסף למרווחי התלייה דלעיל, יש להתקין מתלים נוספים ליד קשתות,   

 הסתעפויות, קצות תעלה ובכל מקום נחוץ לפי החלטת המפקח.

לא תאושר תלית התעלות בסרטי פח מגולוון וחיבורי ניטים לתעלה. המרחק בין  .ח 

 שני המתלים סמוכים, לא יעלה על  המתואר לעיל.

אוויר חוזר יהיו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" או מפזרי אוויר ותריסי  .ט 

"טרוקס" המפזר יכלול ווסת כמות. בתריסי אוויר חוזר תקרתיים יותקן מסנן 

 מ"מ דורלסט. 20אוויר בעובי 

תעלות חיצוניות עם בידוד פנימי תהיינה אטומות למעבר מים בכל התפרים. יש  י. 

שכבות של  2 -ל צביעה בלאטום את התפרים בסיליקון עמיד בשמש כול

 אלסטוסיל.

קופסאות פלנום לחיבור בין תעלות גמישות למפזרים תקרתיים, קיריים או  .אי 

מ"מ צווארון עגול או אליפטי  25קווים תכלולנה בידוד אקוסטי פנימי בעובי 

 ודמפר וויסות עגול.

 

 :מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות  15.15

וערב וכאשר  -מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי .א

 או מטלפרס. יעדהקדמיים אנכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת 

 כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית.  

מפזרי אויר טיפוס ג'ט יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס  או יעד  .ב

 ומצויידים בוסתים . 

. תריסים   45תריסי אויר חוזר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של ' .ג

 אלה לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.

מיקרון לפחות  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  .ד

בגוון שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר על 

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו.  2מסגרת עץ מהוקצע בעובי 

במקרים בהם מסומנת בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין 

 הקבלן מסגרת כזו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ובעובי  266זליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י כל חלקי המתכת הבר .ה

מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד  12.5

 המתאימה.

 800החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט  .ו

ור הגמיש יורכב גרם למ"ר שעבר אימפרגנציה. מבנה החיבור יהיה כמצוין. החיב

 ".DURODYNEרפוי במידה מה. החיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "

 

 :פתחי גישה  15.16

פתחי גישה יותקנו בתעלות אוויר,  כדי לאפשר גישה לבדיקה וטיפול באביזרים  

 המותקנים בתוך תעלות האוויר כגון:

 גופי חימום  

 מדפי פילוג וויסות 

 מדפי אש 

 ושליטה וכו'.אביזרי בקרה  

 פתחי הגישה יהיו תקניים מיצור של מפעל מאושר מתוצרת "מטלפרס" או "טרוקס", 

 ס"מ לפחות ויצוידו באטמים, בצירים ובידיות סגירה. X 30 30ל ש במידות

 תריסי אוויר המשמשים גם כפתחי גישה, יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסתובב. 

 יותקנו לפי מפרט מיוחד.פתחי גישה המשמשים גם כחלון הצצה,  

 כל פתחי הגישה יסומנו בשילוט מתאים.   

 עבור פתחי הגישה הנסתרים מהעין יותקנו השלטים במקום נראה לעין. 

 מחיר פתח הגישה כלול במחיר מ"ר תעלה. 

  

 : אופני מדידה ומחירים

לחיווי מצב מחיר המדף כולל אספקה התקנה, חבור מנוע חשמלי לכבל הפעלה, חבור מגעים 

 סגור.-המדף פתוח

 

  אחריות ושרות 15.17

מיום  שנהעם קבלה סופית של המתקן, תחל תקופת הבדק והאחריות, שתהיה  -א

 קבלה סופית  ועפ"י המפורט בחוזה.

במשך כל תקופת הבדק והאחריות, יעניק הקבלן שירות ותחזוקה מלא למתקן   

 כולל החלפת כל חלק פגום לרבות מנועים.

תקלה במתקן הקבלן מתחייב לענות לקריאת שירות מיידית ושלא תעלה בגילוי  -ב

שעות למכלול המתקנים וזאת ממועד קבלת קריאת  24 -שעות לציוד חיוני ו 6על 

 השירות במשרד הקבלן או במכשיר הקשר  של טכנאי השירות מטעם הקבלן.

ממנו, במקרה של קלקול, פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק  -ג

 תוארך תקופת הבדק והאחריות, על כל המתקן או על חלק ממנו.



304 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מתחייב לטפל באופן רצוף לתיקון התקלה, עד להחזרת כל המתקנים  -ד

לפעולה מלאה ותקינה וכן למלא אחר כל הוראות יצרני הציוד לסוגיהם השונים 

 להבטחת אחזקתו התקינה של הציוד.

גלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויספק הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנת -ה

ויתקין חלק חדש ותקין במקומן. חלקי ציוד פגומים שניטלים לתיקון, יוחלפו 

 זמנית בחלקי ציוד אחרים, שיאפשרו הפעלת המתקן במשך תקופת התיקון.

כמו כן ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן  -ו

 הפעלתו ואחזקתו התקינה.

ופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השירות וינהל לגביהן רישום בספר במשך תק -ז

 מתקן שינוהל על ידו, ספר המתקן ישמר בצמוד למתקן.

 אספקה והחלפה של מסנני האוויר לסוגיהם השונים וניקוי תקופתי. .1

 בדיקה של כמות גז הקרור והוספת גז ושמן קרור כנדרש. DXבמתקן  .2

 רגים, האומים וכו.בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הב .3

 בדיקה וניקוי של לוחות החשמל ואביזרי הפיקוד. .4

 בדיקה, גרוז ושימון של כל המנועים והמיסבים לפי הנדרש. .5

 בדיקת תקינות פעולה כללית וויסותים וכיולים כנדרש. .6

הקבלן יערוך במשך תקופת הבדק, ביקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן  -ח

 רות לא יהיה קטן מאשר שש לשנה.ופעולתו התקינה. מספר הביקו

לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות  -ט

על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים 

ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. לרבות קיזוז מחשבונות הקבלן ו/או מימוש 

 ערבות הבדק

 

 חילוףחלקי  15.18

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף, מחומרים וציוד, העשויים להיות  -א

דרושים מפעם לפעם לתיקון תקלות אפשריות לרבות במסגרת תקופת הבדק 

 שהקבלן חייב לתת למתקן.

במקרה והקבלן לא יספק חלקי חילוף וציוד כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות  -ב

בודות באמצעות עובדים אחרים או קבלנים על רכישת החלקים ועל ביצוע הע

אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות, לרבות קיזוז מחשבונות הקבלן ו/או 

 מימוש ערבות הבדק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות חשמל : 15.19

כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט  .א

וכן לפי התקנים הישראליים, בהתאם לחוק החשמל ,  08פרק 

 דרישות חברת חשמל.ולכל 

על בגמר המתקן, יבצע הקבלן בדיקה של בודק חשמל מוסמך,  .ב

ועליו לתקן את כל הערותיו אם תהיינה. לא ישולם בנפרד  חשבונו

 עבור בדיקה זו, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו האחרים.

לוחות החשמל יתאימו לתקן אירופאי הן מבחינת מתח ותדר, והן  .ג

לא נתיכים( וכל שאר דרישות התקן. הלוחות יכללו מאמתי"ם )

 .  1419יבוצעו לפי ת"י 

 

 מפרט ללוחות חשמל  :                                                    .ד

הן מבחינת מתח ותדר, והן  1419ישראלי לתקן לוחות החשמל יתאימו  -

 יכללו מאמתי"ם )לא נתיכים(, וכל שאר דרישות התקן.

 מעלות .  45כל ציוד החשמל יתאים לטמ' סביבה עד  -

 50פאזות ואפס ,  3וולט ,  10% + 400כל הציוד מיועד למתח  -

 הרץ . 

כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון ומורכב  -

ומחובר במקומו. יש לקחת בחשבון כי בתוך מחירי הלוחות 

 השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט .

תוכניות מפורטות של לוחות החשמל עם ציון התוצרת של כל  -

אלמנט המורכב בו , יוכנו ע"י הקבלן ויוגשו לאישור לפני 

תחילת הביצוע . הלוחות יתאימו לציוד הקיים ולכבלים 

 הקיימים .

 .1:20תוכניות ייצור של הלוחות יהיה בקנ"מ    

מתוצרת מ"מ קלוי בתנור ,  2מבנה הלוחות יהיה מפח צבוע  -

שנים בייצור לוחות חשמל  10ייצרן מוכר ומנוסה לפחות 

ופיקוד של מתקני מיזוג אויר . שם הייצרן יוגש לאישור 

 מוקדם.

הלוח יכלול דלת פנימית בנוסף לפנל החזיתי החלק . בדלת הפנימית    

 יורכבו כל המתגים , נורות , אמפרמטר , וולטמטר וכו' .

 וכים .הלוח יכלול חריצי אוורור נמ -

 בכיס מיוחד בדופן הלוח יהיו תוכניות חשמל כמבוצע .  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל המעגלים יהיו משולטים , עם שלטים מלוחות סנדויץ  -

 מוברגים . כל הגידים ומהדקים יהיו ממוספרים . 

על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח ע"מ להבטיח  -

התאמת הלוחות שהוא מייצר לבנין ולמקום ההרכבה 

השינוע , וכיווני ההזנות אל ומהלוח . מבחינת המידות , 

 מפסק ראשי יהיה בצד הנוח לגישה . 

מפסיק ראשי יהיו מסוג הרכבה מאחורי לוח פח עם ידית  -

 בחזית , יכלול סליל הפסקה , ומתאים לזרם הנומינלי . 

או ABB ,SCHNEIDER  ,MOELLERהמפסקים יהיו מתוצרת    

LEGRAND                                             

 או ש"ע . AEGמאמ"תים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר  או  -

 לכל יחידה יהיו הגנות תרמו מגנטיות .  -

 .     KA 25הלוח יבנה לעמידה בזרם קצר של  -

מ"מ . צבע ירוק  22נורות סימון יהיו מסוג מולטי לד  בקוטר  -

 ם לנורות תקלה .לנורות פעולה ונורות וצבע אדו

 לחצנים בלוח יהיה דוגמת קלוקנר מילר או ש"ע . -

מעלות בין מצב  60מתגים בוררים יהיו מטיפוס פקט בזוית  -

 למצב . 

 קונטקטורים וממסרים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר או ש"ע . -

 קבלים יהיו מתוצרת אלקו או ש"ע ויהיו עם נגד ריסון  . -

אביזריה, והחווט תכניות מערכת פיקוד מושלמת על כל  -

החשמלי עם סימון כל המגעים כנדרש במפרט, תסופק בתוך 

לוחות החשמל עבור כל לוח לבד מתוכניות שיצורפו לספר 

 מתקן.

תוכניות של לוחות חשמל ופיקוד תוואי כבלי חשמל ופיקוד  -

יוגשו אישור מוקדם של יועץ   –של מתקני  מיזוג ואוורור 

 המבנה.מיזוג אויר ושל יועץ החשמל של 

 כל ציוד המתקן יאורק לפס השוואת פוטנציאלים בבניין.  ו.

 ממ"ר  10יבוצע באמצעות מוליך בחתך  לפחות  –הארקת תעלות מיזוג אויר   

 

 אישור ציוד ותכניות ביצוע: 15.20

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים של הציוד ושל  א. 

 העומדים להיות מותקנים.החומרים והאביזרים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב המשובח ביותר.  בכל  ב. 

מקרה לא יפעלו מבחינת הטיב, האמינות והביצועים מהדגמים המתוארים 

 במפרט ובתוכניות.

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וציוד של יצרן אחר, אבל בתנאי שהם יהיו  ג. 

 תה איכות ושהם יתאימו לכל הדרישות של המפרט והתכניות.בעלי או

משיקולים של שמירה על אחידות הציוד במפעל, המזמין שומר על זכותו לא   

 לאשר ציוד שווה ערך  בשונה מהמופיע בכתב הכמויות או המפרט הטכני.

אם הציוד או החומרים המוגשים לאישור אינם תואמים את הנדרש כמפרט   

ההתאמה.  -על הקבלן לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או איובתכניות, 

כל הגשה לאישור שלא מלווה בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על ידי הקבלן, 

 או החומרים ולנדרש במפרט ובתכניות.    על התאמה מושלמת של הציוד 

לשם קבלת האישורים, על הקבלן להגיש למפקח פרטים ונתונים מלאים שיש  ד. 

בהם בכדי להגדיר ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון 

דפים קטלוגים, עקומות או טבלאות פעולה, פרטים חומרים, מידות כלליות, 

 סכמות חשמל ופיקוד, הספקים וכד'.

קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על  ה. 

 רים שהגיש לאישור.מפרטי הציוד והחומ

הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא  ו. 

את הציוד אל אתר הבנייה, אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הקבלן 

 אישור על כך מהמפקח.

כמו כן, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד  ז. 

 ם להיות מותקנים במערכת.והחומרים העומדי

התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאושר, ושיסופק הלכה למעשה, ומתואם עם   

הציוד ואופן  מידותהמצב והתנאים האמיתיים בבניין.  הקבלן יתאים את 

העברתו והרכבתו בבניין, למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, 

 .זקה של הציוד, וכד'והשארת מעברים לגישה, טיפול ואח

 על הקבלן להכין ולהגיש את החומר המפורט להלן בשלושה עותקים לאישור היועץ: 

, אוויר צחברזים ואביזרים, יחידות מגדלי קירור ,משאבות מים, מפרט וקטלוג ל .1 

למי רעידות, ו, מפוחי פינוי עשן, מפוחי יניקה, קפיצים, במיזוג אוויריחידות 

אישורי עמידות תעלות שרשוריות, חומר הבידוד לתעלות וגמישים , יחידות עיבוי

 ., ציוד פקוד ובקרה1001ן קבת

תוכניות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד ומתקנים אחרים המיוצרים לפי  .2 

 הזמנה או תכנון של הקבלן.

 כל תכנית נוספת, בהתאם לדרישות המפקח או המהנדס. .3 

או המהנדס על תוכניות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אינם אישור המפקח ו/ .4 

משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים, לבחירה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הנכונה של הציוד, להתאמתם לתנאי הבניין והמערכות, ולהתאמה מלאה 

  לדרישות המפרט והתכניות.

ה אישור על טיב המוצר אישור שניתן לקבלן ביחס או מקור המוצרים, אינו מהוו  

שיסופק מאותו מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיסופקו אם הם לא 

 יתאימו לצרכיי העבודה.

 

 סימון ושילוט: 15.21

 על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנדויץ' חרוטים. א. 

מזגני אוויר מפוחים,  מגדלי קירור, מחליפי חום, משאבות מים,כל הציוד כגון:  ב. 

אוויר וכד' יזוהו על ידי שלטי סנדויץ' חרוטים בגודל מתאים,  מיזוג, יחידות צח

 בהתאם לסימנם בתכניות.

 שלטי הסימון יחוברו לציוד באמצעים מכאניים, כגון:  ברגיי פטנט או מסמרות. ג. 

 ם יכלול:יאוויר ומפוח מיזוגשלט של יחידת  .1 

 סימון היחידה. - 

 תפוקת קירור ט.ק. - 

 .CFM -ספיקת אוויר  - 

 אינטש. -לחץ סטטי כולל של המפוח  - 

 כוח סוס המנוע, כולל דגם וסבל"ד. - 

 דגם ואורך רצועות ההנעה. - 

 יצרן היחידה ושנת ייצור - 

 שלט גופי חימום חשמל, יכלול: .2 

 הספק כולל בקוו"ט. -   

 האלמנטים. הספק של כל אלמנט חימום, וסה"כ מספר -   

 מתח עבודה של כל אלמנט. -   

 שם היצרן. -   

כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מנתקים וכד', יזוהו על ידי שלטי סנדוויץ, בהתאם  ד. 

 לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם בתכניות.

'' חרוט, סנדויץכל הברזים מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות  ה. 

ועליהם המספר הסידורי, כפי שמופיע בתכניות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו 

ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם,  4בפועל. הדסקיות יהיו בעלות קוטר של 

 ויחוזקו על הברזים באמצעות שרשרת מתכתית.

ג הצינורות יסומנו על ידי חצים המראים אל כיוון הזרימה, ועל ידי זיהוי סו ו. 

 הנוזל הזורם בתוכם.

צבע החצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי או לפי הוראות   

 המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מדפי ויסות ראשיים, מדפי אש ומנועי מדפים מעל תקרה אקוסטית יסומנו ע"י  ז. 

 וערב של תקרה אקוסטית-שילוט לבן שיודבק על מסגרת שתי

 

 ניקוי בדיקה ויסות והרצה: 15.22

הקבלן יבצע ניקוי ושטיפה יסודיים ושטיפה יסודיים של כל מערכות הצנרת, וכן  א. 

ע לפחות שבוע מראש על יפעולות בדיקה והרצה של כל המערכות.  הקבלן יוד

 צא לנכון.מכוונתו לבצע פעולות אלה, בכדי המפקח יוכל להיות נוכח אם הוא י

צנרת כלול במחיר הקבלן יוסיף לצנרת חומר מיוחד להסרת אבנית ונקיון ה

 העבודה.

הקבלן יפעיל את כל מערכת המתקן ויווסת אותם לפעולה מושלמת בהתאם  .ב 

 לנדרש.

עם גמר הבדיקות והויסותים יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו וידגים את   

 הפעולה בפני המפקח ונציג המזמין.

ך לאחר ההפעלה וההדגמה לשביעות רצונו של המפקח, יופעל המתקן במש  

. במשך תקופה זו ידריך וינחה הקבלן את משבועיים רצופיםתקופה של לא פחות 

המפקח וצוות ההפעלה והאחזקה של המזמין, בכל הקשור בטיפול, הפעלה 

  ואחזקה של מתקן.

 עם גמר ההפעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח. .ג 

כל עבודות התיקונים  קבלת המתקן על ידי המפקח מותנית, בין היתר, בגמר  

 וההסתייגויות שנמסרו לקבלן על ידי המפקח ו/או היועץ.

בתקופת ההרצה יבצע הקבלן ויסות זרימת אוויר  ויכין דפי דיווח אותם יגיש  .ד 

 לאישור היועץ. בדפים אלו  יצוינו תוצאות הבדיקות הבאות:

 ,מנועי המשאבות. זרם חשמל במנועי המפוחים -  

 .ספיקות מים -  

 מים בכניסה וביציאה של מחליפי חום.טמפרטורות  -  

 טמפרטורת מי עבוי הספקה לבניין. -  

 , מערכת טיפול במים.VSDהפעלה וויסות מערכת  -  

 כל שאר הבדיקות והכיוונים כפי שיורה המפקח. -  

כמו כן, יבצע הקבלן ויסות וכיול של כל מכשירי הבקרה, וכן מכשירי ההגנה   

 של המערכת.והביטחון 

הקבלן יודיע למפקח שבעה ימים מראש, על כוונתו לבצע את הבדיקות הנ"ל  ו. 

 בכדי שהמפקח יוכל להיות נוכח.

 שבועיים ימיםעם גמר ההפעלות והמדידות ולאחר שהמערכות יפעלו ברציפות  ז. 

 ללא כל תקלות יוזמן היועץ לקבלת המתקנים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מסירת העבודה למזמין: 15.23

יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד מסירת הקבלן  

המתקן שביצע בשלמותו. בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע 

 הקבלן/קבלני המשנה בנוכחות הקבלן, המזמין והמפקח.

קבלת המתקן מותנית בכך שהמתקן הופעל על ידי הקבלן במשך שבועיים רצופים,  

רכיבי המתקן, תוקנו כל הליקויים והתקלות שנבעו בעת הרצת המתקן, נבדקו כל מ

 ונמסרו תוצאות בדיקות המתקן בכתב כשהם מלווים בנתונים שנאספו.

כאמור קבלת המתקן על ידי היועץ והמזמין, מותנים בפעולתם התקינה של כל  

רכות המערכות ולאחר שהתקבלו אישור נציגי המזמין על תפקוד נאות ותקין של המע

 שהתקין הקבלן.

יחד עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מושלם, בשלושה עותקים כשהוא כרוך  

ומסודר באוגדן נאות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט, שם הקבלן, שם היועץ 

  ותאריך.

 התיק יכלול את הפרקים הבאים: 

  תאור המתקן ומערכותיו. א. 

  סכימת הבקרה.שיטת ההפעלה והבקרה כולל  ב. 

  דפי הראות הפעלה. ג. 

  דפי איתור תקלות. ד. 

הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות תקופתיות ושנתיות. ופירוט סוג העבודה  ה. 

והטיפול לכל שלב. רשימת כתובות הקבלן לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים, 

  טלפונים סלולרים, ביפר, שם אחראי מחלקת השרות.

ד מלווה בקטלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצים לכל מרכיב רשימת ציו ו. 

  ציוד.

 .DWG, לרבות דיסקט תוכניות בפורמט AS-MADEתכניות עדות של המתקן  ז. 

 טבלת מדידת כמויות אוויר במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן. ח. 

ק המאשר את כולל דוח מהנדס בוד, AS MADEתוכניות לוחות החשמל והפקוד  ט. 

 תקינות מתקן החשמל של מערכת מיזוג האוויר.

 גיבויים לבקר.  .י

מסירה סופית ותחילת תקופת האחריות תהיה רק לאחר תיק  .יא

 מסירה מסודר. 

 כל פרט אינפורמטיבי אשר בא להשלים תיק התיעוד. יב. 

רק לאחר שהושלמו כל הפרטים דלעיל יעביר היועץ לקבלן תעודת מסירה ותחל תקופת  

האחריות. תיקונים שלפי דעת המהנדס אינם מעכבים שימוש במבנה, יירשמו 

 בפרוטוקול הקבלה והקבלן יתקנם במסגרת לוח זמנים כפי שיקבע היועץ.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מעליות – 17פרק 

 

 תנאים כלליים א.

 

 כללי .1

אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי  א.

העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכנון מפורט לצורך בצוע 

 ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הקבלן.

בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד, הכוונה היא לכך  ב.

איזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע הש

 ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל. עבודה מושלמת ע"י הקבלן

 בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן המעלית. ג.

 כוח היזם.-, הכוונה לבאאו "אדריכל"  בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס" ד.

 ראשי או היזם לפי המקרה.הבכל המקומות בהם מוזכר "מזמין", הכוונה לקבלן  .ה

 

 תכניות .2

עותקים לאישור. תכניות אלו שני להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות בעל הקבלן  

תכלולנה את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה. 

 לאחר בדיקתן ואשורן יוחזר עותק אחד מתכניות אלו לקבלן לצורך תיקון.

עותקים נוספים עם התיקונים, יוחזרו למהנדס לבדיקה ואשור נוספים. פעם נוספת,  שני 

עותקים מתוקנים  שלושהיוחזר לקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס 

 לפי העותק המאושר האחרון.

אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפני קבלת  

 שרות.התכניות המאו

 כל התיקונים, תוכניות וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף. 

 נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן: 

 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים.  -

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  -

 .MADE ASן החשמל תכניות פקוד ותרשים מתק -

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  -

 בתכניות.ים שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע -

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. -

 הוראות אחזקה מפורטות. -

 הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום. -

. לפי דרישת המזמין שני עותקיםמסודרת למזמין ובכל החומר הנ"ל יימסר בצורה  

 )וללא תוספת במחיר( החומר הנ"ל, יועבר גם במדיה מגנטית. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כמו כן, מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת  

 צורת הדלתות, משקופים, גוונים, לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.

 מידות .3

 למדוד את מידות הבנין במקום, כפי שהנן במציאות ולא להוציאן מהתכניות.על הקבלן  

 

 דו"ח מהלך העבודה .4

 הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת. 

 

 עבודות בנין .5

 לפי התכניות המצ"ב.  פירי המעליות יבנו 

כגון סבלות, חציבת חורים כל העבודות האחרות וחומר הבידוד עבור יסוד המכונה  

ידי -על חשבון ועל יבוצעו ויותקנו וסתימתם, החיזוקים לפסים, דלתות ומשקופים

 הקבלן.

 

 מכשירי חשמל ואינסטלציה עבור הספקת החשמל .6

מפסיק זרם ראשי  לרבות פזות, הארקה ואפס עבור כח ומאור 3המזמין יספק חבור של  

עם בטחונות. כל החבורים מהמפסיקים הנ"ל למתקן המעלית, יסופקו ויבוצעו ע"י 

 קבלן המעלית.

 

 ב ט ו ח .7

הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשר יגרם לו או  

 כתוצאה מבצוע עבודתו של הקבלן או -כשהמזמין יהיה חייב בתשלום לפי החוק 

כתוצאה מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו/או רשלנות ו/או הזנחה של 

עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת 

עבודת ההרכבה שלו ותקופת השרות על ידו, לכסוי כל הנזקים. הקבלן מתחייב להמציא 

 למזמין העתק הפוליסה.

 

 ותאחריות ושר .8

תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו.  תחילת 

מהתאריך הנ"ל ותחילתה במועד הנקוב בטופס  חודש 24 -ל תקופת האחריות היא

המצ"ב. כל החלקים, המכשירים  -נספח א'  -תחילת תקופת האחריות והשרות למעלית 

ומבוססים על הטכניקות החדשות והחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים 

 ביותר. הקבלן אחראי לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה.

הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקין  

ונקי. את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא, 

שעות לאחר ההודעה. בדיקת התכניות וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או  24לכל המאוחר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

האחריות תיעשה קבלה  בתום תקופתבא כוחו, אינם משחררים את הקבלן מאחריותו. 

שניה של המעלית והקבלן חייב לתקן פגמים ולהחליף חלקים שנפגמו וכדומה וכמו כן 

שיוחלפו בתקופת  לתקן את כל הליקויים שנתגלו לאחר השמוש. לאותם החלקים

לא  ,אחריות הנ"ל באורך תקופת האחריות המקורית. ההאחריות תנתן אחריות נוספת 

 תחול על נזקים כתוצאה מפעולת כח עליון, שמוש שאינו מתאים והפרעות חשמל.

 כלולהמעלית ועלות שרות זה תהיה לשרות ההקבלן את  יבצעבתקופת האחריות הנ"ל  

קבלן לבצע גם את השרות מתחילת השימוש במעלית עד , על הבנוסףבמחיר המעלית. 

תחילת תקופת האחריות )קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו( וגם מחיר זה יהיה 

 . כלול במחיר המעלית

הבודק מכון התקנים/ נציג להיות נוכח בבדיקתעל חשבונו הקבלן מתחייב לשלוח  

מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין. כמו כן הקבלן 

 בבדיקת בקרת השרות שתבוצע ע"י נציג משרד לוסטיג )היועץ לבקרת שרות(.

פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש,  

לבדוק, לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות. בחדר המכונה ימצא ספר 

לקולים, עבודות וזמני העבודות. בספר יחתמו המרכיבים בו ירשמו כל הק -"שרות" 

קון או השרות. הרשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י המזמין, או בא כוחו, יאשר יבצעו את הת

ותאושרנה על ידם. הקבלן מתחייב בזה להחזיק במחסנו חלקי  שלושה חודשיםכל 

קי החילוף חילוף אוריגינליים למתקן המעלית בכמות סבירה. כן מצהיר הקבלן שחל

 הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה.

לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה  א.

שוטפת מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר התקלות 

תקלות המשביתות את פעולת המעלית. לשם כך  6המירבי בשנה לא יעלה על 

ינהל מחזיק המעלית יומן תקלות שיפרט במדוייק את מהות התקלה ולצד זה 

תקלות  6 במנייןלא איש השרות של הקבלן את סיבת התקלה ופתרונה. ימ

 קובעות לא תחשבנה תקלות הנובעות מהסיבות הבאות:

 שימוש לא נכון ע"י המשתמשים. (1

 תקלות בגין לכלוך. (2

 סדירה. שאינהתקלות בגין אספקת חשמל  (3

 תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים. (4

 מבלאי כגון נורות שרופות. תקלות הנובעות (5

 ע"י המשתמשים. שנגרמו תקלות במעלית (6

 תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא. (7

 תיקונים שבוצעו בתורנות לילה. (8

 תקלות בשעת חרום. (9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

היועץ, לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן, יפסוק מהן התקלות  ב.

הנובעות ממתן שרות ו/או ציוד פגום ו/או הרכבה הרלוונטיות להשבתת המעלית ו

 והפעלה.

המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא שישה חודשים לאחר  ג.

 מסירת המעלית למזמין.

מספר התקלות יחושב על בסיס ממוצע התקלות בכל מעליות החברה שבטיפול   

 משרד לוסטיג.

 

 צביעה .9

וסופי פעמיים,  פעמיים כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסודכל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי  

 לפי דרישתו של המזמין.

 

 שלטים .10

ובלוחות )גם שלטי  בכל המקומות, בתאהקבלן יספק את כל השלטים הדרושים  

 האזהרה והוראות השמוש(. כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.

 

 הרכבת ומסירת המעלית .11

ע"י מומחים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבת מעליות. בזמן הרכבת המעלית תיעשה  

ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה. הקבלן יספק את כל חומרי 

העזר, העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על הקבלן לחצוב 

כל  ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבת המעלית. כמו כן על הקבלן לבצע את

 עבודות הסבלות הקשורות בהרכבה.

חשמל וכן ת בודק מוסמך ללאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיק 

בודק מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה 

 על חשבון הקבלן. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן, הן על חשבונו. 

לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן,  

 באם יידרש ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או המהנדס.

, גם היא תהיה על מכון התקניםבמידה והבדיקה הראשונה ו/או השניה, תתבצע ע"י  

 חשבון הקבלן.

המעלית, תבוצע ע"י המזמין. תוצאות בדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת  

הבדיקות חייבות לקבל אשור המזמין. במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים 

 לאחר בדיקת המזמין ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבונו הוא.

, לרבות הדרכת הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרום

 חילוץ.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 טיב העבודה .12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או  

המקובלים. עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו לסיום מתקן 

המעלית במועד, בכדי למנוע עכובים בגמר הבנין. למזמין הזכות לבקש להרחיק 

 עית או אישית.מהמקום פועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה מקצו

 

 פגיעות בבנין .13

הקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין, למכונות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו  

באופן ישיר על ידו, או בעקיפין ע"י פועליו. הקבלן חייב לפצות את כל הנזוקים, או 

, הנזקים הנ"ל בשלמותם. הקבלן אינו רשאי לחצוב במבנה, בעמודים, בקורות ובתקרות

 ללא אשורו של המזמין.

 

 בצוע עבודות נוספות או חלקיות .14

באם ידרש הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות, יקבע מחיר העבודה ע"י  

המזמין בהתאם להערכתו, על יסוד העבודה והחומר שהושקע בבצועם של אותם 

 החלקים.

בודות המפורטות, או חלקן כמו כן, תהיה בידי המזמין האפשרות להזמין את כל הע 

 בלבד, במחיר המופיע בכתב הכמויות.

 

 קבלני משנה .15

על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהנדס, את כוונתו למסור איזה  

חלק שהוא מהעבודה לקבלן משנה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן 

מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי משנה זה, באם לדעת המזמין אינו 

המזמין להפסיק עבודתו של כל קבלן משנה באם לפי דעתו אינו מבצע את העבודה לפי 

 הדרישות.

 

 ערבויות .16

הקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות, לטיב הציוד ופעולת המעלית, בהתאם לדרישת  

 המזמין.

 

 זמן ההספקה .17

חודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלית  8ת יהיה מעליהזמן ההספקה והפעלת  

חודשים לפני תום התקופה הנ"ל. במידה ומסירת הפיר תתאחר  4לרשות הקבלן  דיעמו

מסיבה כל שהיא, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת המעלית 

 חודשים כנזכר, מיום העמדת הפיר לרשות הקבלן. 4ישאר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מים עד מועד המסירה הגנות כנגד הצפת .18

יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה,  לא נדרש אחרתבמהלך הרכבת המעלית וכל עוד  

. מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד עליונהה תחנה בתחנההמעלית 

ומחנה אותה בתחנה העליונה המשורתת ע"י  ה"מבריח" את המעלית מקומה תחתונה

 המעלית.

 

 לאחר תקופת האחריותתנאי שרות  .19

 בעיריית מודיעין. המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כמקובל 

 

 הזמנה בשלבים .20

מבלי שהדבר  הזכות בידי המזמין להזמין את כל העבודה או חלקה לפי כתב הכמויות 

 .ישנה את מחירי היחידה

חלק במידה ותוזמן רק חלק מהעבודה רשאי יהיה המזמין להזמין את יתרתה או  

שנים מהמסירה וקבלת המעליות. מחיר ההזמנה יהיה  5מיתרתה במהלך תקופה של 

 בהתאם לתנאי החוזה המקורי בתוספת הצמדות וכו' ובניכוי מחירי ההכנות שהוזמנו.

 

 (11.05.2016-0-7409ב. תאור טכני )

 כללי .1

 מקרא/הסבר  1.1

 לפרקים השונים.בתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי   

 בטבלות אלו קיימים סימנים שפירושם כדלקמן:  

 סימן "+" מציין שהתאור כלול בהספקה. *

 סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד. *

 כל סימן בטבלה, אין לכלול את התאור בהספקה. כשאין *  

את  יש לכלול, בטבלותואין לכך תאור  במפרטבמקום שיש תאור  *  

 הדרישה בהספקה.

פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה  *  

 המתאימה )בתאור שבגוף המפרט, מופיע המבנה שלהם בלבד(.

בכל מקרה, תוכניות הקבלן לתא, דלתות, טבלות, לחצנים, אינדיקטורים וכו',   

תצורפנה וביצוען יהיה יועברו לאדריכל והן תהיינה ע"פ דרישותיו ותוכניותיו אם 

 רק לאחר אישורו בכתב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רמה ואופי השימוש במעלית 1.2

רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה  והמעלית צריכה להתאים לכך. כמו כן תא   

המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי, ז"א לא יהיו בהם אביזרים 

 במשתמשים."תלישים" ו/או בעלי פינות העלולים לגרום לפגיעה 

 בלבד. HEAVY DUTY , תתקבל מעלית המתאימה לשימוש לתשומת הלב  

 

 תאור טכני כללי .2

 מעלית             

 מס'                   

 תאור

    

 

2+3 

 

 MRL    סוג המעלית

 נוסעים    שימוש

 630    כושר הרמה )ק"ג(

 8    מספר הנוסעים

 1.0    מהירות )מ/ש(

 V.V.V.F    שיטת הנעה

GEARLESS  אי דיוק בעצירה

 )מ"מ(

   5 

 180    הנעות לשעה

 2:  1    תילוי

למעלה, בתוך     מיקום חדר מכונות

 14.90    גובה הרמה )מ'( הפיר

 5    מספר התחנות

 בצד אחד 5    מספר הפתחים

 3.80×1.85    מידות הפיר )מ'(

 1.1×1.4×2.4    גודל התא )מ'(

 0.90×2.10    הדלתות )מ'(גודל 

 אוטומטיות    סוג הדלתות

 טלסקופיות
רמת השימוש 

 בדלתות

   HEAVY DUTY 

 2.7    זמן סגירת דלת )שנ'(

 89×62×16    גודל פסי תא )מ"מ(

 70×70×9    גודל פסי מ.נ. )מ"מ(

 מאסף, דופלקס    סוג הפיקוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 תאור תמציתי  לפיקוד והפעלות .3

                                        

 מעלית   מס'                                             

 תאור  

       
2 

3 

 +        עומס מלא

 +        עומס יתר )עם זמזם ונורית בתא(

 +        מראה קומות וכוון בתא )מעל כל דלת(

         מראה קומות וכוון בתחנה הראשית

         מראה קומות וכוון בתחנות נוספות

 +        מראה קומות וכוון בכל התחנות

 +        גונגים בכל התחנות

 +        דלת מוטרדת עם נורה וזמזם בתא

 +        ביטול סגירת דלתות )מפתח(

         ישיר )מפתח(

         העמסה )מפתח(

 +        אוטומטיתLED   תאורת

         ע"י מתג LEDתאורת  

 +        ע"י מפתח LEDתאורת  

 +        טבלת לחצנים גבוהה )בתא(

         קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים

 1        מספר טבלות הלחצנים בתא

 +        פתיחה מוקדמת

 +        לחצן "פתח דלת"

 +        לחצן "סגור דלת"

 +        פלוס מחדש למפלס הקומה

 +        כבוי  אש )הפעלה תלת מצבית(

 +        מתג מפתח למאורר

         דלתות נשארות פתוחות במנוחה

         פתיחה סלקטיבית של הדלתות

 

 לחצני התא והקומות, עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדליים. - 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לחצנים.לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר, יהיו  - 

 

 תאור תמציתי  למתקן החשמל .4

                                                              

 מעלית מס'                                       

 תאור

       
2 

3 

 ח        מוניטור ראשי לבקרה/מודיעין

         פסיבי(-מוניטור נוסף )משני 

 +        אינטרקום/קשר

         מרכזת נוספת לאינטרקום

 +        הפסקת פקוד

 +        פקוד הפעלה ע"י גנרטור

 +        התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות 

         מ"מ 50X 50לחצנים בגודל  

         מ"מ 75מראי קומות בגובה  

 +        זיהוי מקום המעלית

 +        EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי 

 +        MRLחילוץ חשמלי במעלית 

         פקוד שבת

         מראי קומות בדירות )למעלית השבת(

         מראה קומות "רץ" )ממוחשב(

         פקוד סניטרים

         הפעלה ע"י כרטיסי קרבה מגנטיים

         סדורים  למעלית כבאים

ירידת חרום אוטומטית ע"י 

 מצבר/מטען
        

ירידה אוטומטית לקומה תחתונה 

 לאחר השהיית זמן
        

         נעילת הדלתות בין הקומות

         הכנות וחווט לטמ"ס

         מניעת הפרעות מהרמוניות חשמליות

         1.15עמידות למים לפי סעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המכניתאור תמציתי  למתקן  .5

                                                               

 מעלית מס'                                      

 תאור

       
2 

3 

         לפלוס מחדש תמנוע/משאבה הידראולי

         מתקן לצינון השמן

         גוף חימום לשמן עם טרמוסטט

 +        מפוחים לאוורור התא

 +        משקופים עוורים

 +        משקופים חיצוניים )"עוטפים"(

 +        התקן תפיסה הדרגתי לתא

         התקן תפיסה מיידי לתא

         התקן תפיסה למשקל הנגדי

 +        קורות ורשתות להפרדה

 +        ווים/קורות בראש הפיר

 +        מניעת רעידות בתא

 +        מניעת רעש ורעידות כללי

 +        מספור המעליות בקומות 

 +        פיגומים להרכבה

         משטח עבודה וסולם בבור

         איתור מעלית באזור ללא תחנות

         הגנות מפני רעידות אדמה

         הגנות מפני שטפון

         מסירת מעלית לשימוש מוקדם בבניה

         ווים + וילונות הגנה על קירות התא

         דלת שרות בבור

 

 תמציתי לחומרי/פרטי גמרתאור  .6

 מעלית             

 מס'                   

 תאור

   2+3 

 פלב"ם    טבלות לחצני תא
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מעלית             

 מס'                   

 תאור

   2+3 

 פלב"ם    טבלות לחצני קומות

 פלב"ם    מראי קומות בתא

 פלב"ם    מראי קומות בתחנות

     

 RIGID    דלתות בקומות

משקוף עיוור 

 בקומות

 פלב"ם   

משקוף חיצוני 

 בקומות

 פלב"ם   

פחי כיסוי בין 

 הדלתות

 צבע   

     

     תא המעלית

 אריחי אבן/גרניט     רצפה

 פלב"ם/עץ    "סוקל"

 פלב"ם/עץ    מעקים

     מגיני קירות

 +פלב"םRIGID    קירות

 אופקיים/אנכיים    פנלים לקירות

 +    תקרה גבוהה

 +    תקרה מונמכת

 +    לובר מעוצב

 ישירה + עקיפה    צורת התאורה

 +    מראות קריסטל בלגי

 RIGID    חזית התא )מבפנים(

 RIGID    דלת התא )מבפנים(

     פתח חרום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 המערכותתאור  .ג

 

 תאור מערכת החשמל .1

 מלא לשני הכוונים, דופלקס פקוד  משותף מאסף 1.1

רק מעלית אחת עונה לקריאת חוץ שכוונה מתאים לכוון תנועתה. לאחר מילוי   

הפקודות, נעה מעלית אחת לקומה הראשית ולאחר עזיבתה את הקומה נעה 

 המעלית השניה לקומה זו במידה ואין לה קריאות.

ארגז, לחצן אחד  לחצנים בכל 2ארגז לחצנים עם  ,המעליות שתיבכל מבוא בין   

לקריאה לכוון מעלה ושני לקריאה לכוון מטה. בקומות העליונה והתחתונה, 

 המעליות. לשתיארגז לחצנים עם לחצן אחד. הלחצנים בקומות משותפים 

קול ומיקרופון -ארגז מורכבים רםכל לחצנים. בחלק העליון של  ארגז ,בתא  

 ולוח פקוד.לקשר עם המודיעין 

ראשית ו/או ע"י "מגע הקומה הי אש, שהפעלתו מופיקוד כב הפיקוד כולל גם  

 לגילוי אש/עשן עם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה. בלוח הפיקודיבש" 

אלקטריים. -הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו  

במקרה ונוסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת, הדלת מתחילה 

 ת מוקטנת וזמזם עם נורית יופעלו לאזהרה. להסגר במהירו

 

 תקשורת ומוניטורינג למעליות 1.2

כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר  , 21צבעוני " LCD יותקן צג בבקרה/מודיעין ,  

עם פקוד המעליות. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאתר תקלות 

תהיה אפשרות לקבל נתונים כן,  ולקבל דו"ח על תקלות באופן אוטומטי. כמו

סטטיסטיים כגון זמני המתנה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן. הקבלן 

 נדרש לפרט בהצעתו את תאור הפונקציות המתקבלות ממערכת התקשורת.

תהיה אפשרות לראות בצג את כל המעליות )מיקומן וכו'( בו זמנית ו/או ליצור   

 .קשר, לבצע שינויים וכו' בכל אחת מהן

בנוסף לצג ולמקלדת במודיעין/בקרה תותקן גם מדפסת לייזר שחור/לבן    

 המאפשרת קבלת פלט מודפס באופן אוטומטי בנוסף לנתונים המופיעים על הצג.

הצג יכיל פונקציות כגון מראה קומות וכוון, מראה קומות קריאת חוץ וכונן, מצב   

סקת המעלית, זמזמים דלתות, סטטוס המעלית, תקלה, אזעקה, עומס יתר, הפ

לארועים חריגים כגון עומס יתר, דלת מוטרדת וכו'. בטול פעולת מעלית 

באמצעות המקלדת, יהיה בהליך פשוט וקצר. הפונקציות שלא תכללנה בצג או 

שצורתו ואופן חיבורו לדלפק יקבעו  הללו שהמזמין ידרוש, תותקנה בפנל נפרד

 ע"י המזמין.

 הקבלן.ע"י  יעין עד ללוח הפיקוד, תבוצעמהבקרה/מודצנרת ומוליכים   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עבור המוניטור  UPSשים לב, על הקבלן לספק ולהתקין בחדר הבקרה מערכת   

 המוניטור בעת הפסקת חשמל. אשר תבטיח המשך פעולתהראשי 

 

 מראה קומות בתא 1.3

לפי דרישת המזמין( ומראה כוון  DOT MATRIXמראה קומות דיגיטלי )או   

נסיעה )מהבהב כשהמעלית בנסיעה(. רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. 

 מ"מ לפחות.  50גובה אות או ספרה 

מ"מ  4בעובי יהיו המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות 

 לפחות.

 

 בקומותוגונג איתות  1.4

)או המשך כוון נסיעה לפי דרישת  מהבהבמראה קומה )כמו בתא( ומראה כוון   

 המהנדס וללא תוספת מחיר(.

לכוון בכל קומה בנפרד.  נתנית שלו הצליל שעוצמת מוסתר אלקטרונייהיה גונג ה  

)שונה בכל כיוון( שניתן לישמם בקומות  סוגי צליל שניכ"כ, הגונג יהיה בעל 

 שונות.

מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת  50 ,גובה אות או ספרה במראה הקומות  

 האדריכל.

 

 לוח הפיקוד 1.5

מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכניקות -בנוי בטכניקת מיקרו  

החדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי, ללא 

אחזקה מיוחדת. הרכיבים והמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר 

אין להשתמש בציוד ללא אשור  .זרם. הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים

מראש. המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח סגור עם דלתות 

ויכיל מראה קומות דיגיטלי, מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות, מגע יבש 

ידת לפחות )במ 0.92 -לחיווי תקלה ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל

 הצורך(.

שים לב, "המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכות פקוח או בקרה   

הדפנות ויותקנו מלוח על אחת החיצוניות, יהיו באמצעות שורת מהדקים בתוך ה

בצורה יציבה, בולטת ומוגנת, עם ציון מודגש )שישמר לאורך זמן( לסוג החיווי או 

 המגע.

 ר בולע רעידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח.הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומ  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הגנת המנועים 1.6

יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי   

 והבטחונות.

המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת ההגנה הטרמית, המעלית   

ממשיכה לתחנה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, היא מפסיקה את פעולתה. רק 

 , ניתן להפעיל את המעלית מחדש.RESETלאחר הפעלת 

 

 תאורת התא 1.7

ע"י מתג מפתח ותאורה  LEDקבועה, תאורת  LEDתותקנה נורות עבור תאורת   

 .LEDלשעת חרום המפעילה תאורת 

יש להבטיח כי הטיפול בתאורה )החלפת נוריות וכו'( יהיה קל ומהיר ללא צורך   

 בפרוק פנלים ו/או פעולות מורכבות.

 

 ה חשמליתאינסטלצי 1.8

ובתא, בצנורות משוריינים או פלסטיים, לפי דרישת  בכל המקומותתיעשה   

 החשמל. אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.המהנדס וחברת 

מתוצרת מוכרת  DUTY HEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת   

הספקת הקבלן תכלול גם חווט   מארה"ב, גרמניה או שוויץ באישורו של המזמין.

 לטלפון, למערכת כריזה ולמוזיקת רקע עד ארגזי הלחצנים בתא.

 

 /קשראינטרקום 1.9

ומודיעין/בקרה  , מוקד שרות ארציתא לוח הפקוד,תותקן מערכת אינטרקום בין   

יתר התחנות(. המערכת תכלול מטען כל )עם קשר מכל תחנת אינטרקום ל

וחייגן אוטומטי  אוטומטי ומצברים ניקל קדמיום, לרבות מגבר נפרד בתא

 נה.לשלושה  מנויים המאפשר "דילוג" בניהם במקרה של "תפוס" או שאין מע

המרכזת במודיעין/בקרה, תכלול גם נורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על   

 מופסקת. האזעקה וכן שפופרת טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם

 מידות והחומר ממנו בנוי פנל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המזמין.  

 הקבלן.תותקן ע"י  לוח הפקודצנרת וחווט מהבקרה/מודיעין עד   

 

 )לכל מעלית בנפרד(הפסקת פקוד  1.10

מתג מפתח לביטול פעולת המעלית.  שבקומת הקרקע יותקן  בטבלת הלחצנים  

הפעלת מתג המפתח "תמשוך" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות 

 סגורות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פעולה על תחנת כח עצמית 1.11

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור יספק חשמל למעליות. הקבלן יתקין   

בו זמנית. אפשר לכוון את הבדלי  נסיעהסידור אשר ימנע מהמעליות התחלת 

הזמן בין התחלת ההנעות של המעליות. המעליות, לאחר שתעצרנה, תתחלנה 

ם לפעול אחת אחרי השניה ותסענה עד לתחנה הראשית או לתחנה אחרת בהתא

 ת המזמין.לדריש

רק מעלית מסוימת אחת או יותר לפי דרישת המזמין, תמשיך לפעול ולשרת את   

כל הקומות. במידה ומעלית זאת אינה תקינה, תפעל מעלית אחרת מחשמל 

 החרום.

 

 לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות ותהתאמ 1.12

-2481לת"י הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם   

, חוקי התכנון והבניה, דרישות הרשויות המקומיות והארגונים 1918, לת"י 70

 הרלוונטיים ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל.

ליד  ומובלטת גדולהיותקנו בצורה  , סימנים מיוחדים וחיצים , מספרי הקומות  

 )בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים(. לחצני ההפעלה 

בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית, כוון נסיעתה   

הצפוי, כינויי הקומות, הודעה על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל 

עת שהמעלית חולפת על קומה. המערכת אלקטרונית, עם קול נשי או גברי 

, עם אפשרות כוון עוצמת )להחלטת המזמין( הניתנת לתכנות בצורה קלה ומהירה

הגעת המעלית לקומה. הקלטת הכריזה,  לפניוההכרזה תתבצע עוד  הצליל

 תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.

סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור,   

 מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1יהיו בתחום שבין 

 

3.11 FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 

את הזמן הדרוש לכל מעלית  ,על הקבלן לפרט במקום המתאים ברשימת הציוד  

לנסיעה מקומה לקומה. הזמן הנ"ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה 

 מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת. 70%טפוסית כל שהיא, ועד לפתיחת 

יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא הזמן הנ"ל   

 נומינלית ובשני הכיוונים.

 

 קום המעליתיזיהוי מ 1.14

המופעלת בכל  )בולטת ומאירת עיניים( בלוח הפיקוד של המעלית תותקן נורית  

עת שהמעלית בתחום הקומה. הנורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

גם סוללה מתאימה מסוג ניקל קדמיום שאינה דורשת טיפול  )לצורך זה, תותקן

 ובעלת אורך חיים גדול כולל מטען מתאים(.

 

  MRLחילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל במעלית  5.11

על הקבלן לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו )בהפסקת חשמל/תקלה( תא   

עד לקומה  ויפתח את דלתותיו. הפעולה ניתנת לבצוע גם  אוטומטיתהמעלית ינוע 

באמצעות לחצנים מלוח הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על 

 מערכת מצברים ניקל קדמיום יבשים )ללא טיפול( לרבות מטען מתאים. 

 תהמכני מערכתתאור ה .2

 

 MRL - ללא תשלובת חלזונית F.V.V.V-תאור המכונה ב 12.

 רמההמכונת ה  

 .40למנוע, גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי   

 המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי.  

המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו".   

בזמן הפסקת הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית. הבלם 

עבודה שקטה ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד צריך להבטיח 

 יוצא מכלל פעולה, יכול הגשש השני לשאת את כל העומס.

לפי הצורך(, מותאם לתדר  -המנוע מיוחד למעליות )עם מאוורר חיצוני מיוחד   

הפעלות לשעה. התאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרים  -180משתנה המתאים ל

ועם  APPROACH DIRECTרה הסופית חשמלית עם ועם התנעות רכות. העצי

 פלוס מחדש.

המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים   

חשמליים והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין 

 )לרבות פעולה תקינה של הדיזל גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים.

 תבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המכונה.הקבלן מ  

מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או  10%המכונה יכולה לשאת   

 הפרעות בפעולה התקינה של המכונה ושל המעלית כולה.

והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת  המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות  

 המכונה, יבודדו מהמבנה.

 

 (UCMמערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת )  

פיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תנועה לא מבוקרת של תא המעלית סביב   

 .2481-1( ועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י UCMהקומה )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל התקנת המערכת נועדה למנוע בלאי   

 במערכת פתיחה וסגירה של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את הכשל.

( מזהה כשל, תנועת Unintended Car Movement) UCM -כאשר מערכת ה  

 המעלית תופסק, דלתות תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת.

שירות בלבד. ניתוק זרם החשמל החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכנאי ה  

 והפעלתו מחדש על ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית.

 

 הנעת התא ביד  

המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה. הקבלן יספק את כל   

 .המכשירים הדרושים לצורך חילוץ במקרה של הפסקה בזרם החשמל או קלקול

פעולת החילוץ תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו' 

תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילוץ )מלוח הפקוד(  מהמכונה.

 תהיה קלה, מהירה ובטוחה.

 

 נגדיהמשקל המובילי התא ו 2.2

 " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה.Tמיוחדים למעליות, פרופיל "  

 להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. את הפסים יש  

 

 משקל נגדי ונעלי הובלה 2.3

מכושר ההרמה ויהיה כולו מפלדה ע"י ועל חשבון  50%המשקל הנגדי יאזן   

 הקבלן.

התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי נעלי החלקה בעלות מקדם חיכוך נמוך או   

 נעלי גלגלים המתאימים לכוחות המופעלים.

 

 כבלי התליה 2.4

. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית 12, עם מקדם בטחון פי 3מספרם: מינימום   

 "סיל" עם פנים פשתן. הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה.

 יותקנו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה. כן  

 

 גלגלי תליה והטיה 2.5

לצמיתות בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי   

 כך שלא יהיה צורך לטפל בהם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 סוגי הפלב"ם 2.6

, הכוונה לפלב"ם עם RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או   

או ש"ע  FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת  בגוון טבעיטקסטורה 

 :)דגם הטקסטורה יקבע ע"י האדריכל ( והמבנה יהיה כדלקמן

 0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם( בעובי  1.5פח פלדה  - דלתות

 מ"מ לפחות.

 מ"מ לפחות. 0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  2.0פח פלדה  - תא

 מ"מ עובי. 2.0במקרה של פלב"ם, קירות התא יהיו מפלב"ם מלא,   

 מ"מ לפחות. 2.0, עובי מלאפח פלב"ם  - משקופים

 

 שיש ברצפת התא 2.7

 30שעוביו יהיה עד  את משקל השיש ברצפת תא המעלית, יש לקחת בחשבון שיש 

אולם כל ההכנות עבורו תבוצענה ע"י  הזמין,ע"י מ"מ. השיש יסופק ויותקן 

 הקבלן.

 

 טבלת לחצנים גבוהה  2.8

הכוונה לטבלה לכל גובה התא, הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה   

 מחוברת.היא מיושרים עם פני הקיר שאליו 

 

 

 מפוחים לאוורור התא 2.9

  :מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים שנייותקנו   

 תחלופות אויר בשעה )במהירות הגבוהה(. - 70 60ספיקתם תבטיח כ א.

עם אפשרות חיבור מהירה וקלה  שתי מהירויותלמפוחים תהיינה  ב.

 מהספיקה. -50%נמוכה עם כהלמהירות 

רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות  ג.

 כאשר התא והדלתות במנוחה. 45dB(A)הגבוהה תהיה 

להפחתת רמת הרעש, על הקבלן להעזר בצנורות/תעלות אקוסטיות  ד.

ין המפוח לפתח שבתא המעלית. הצנורות ו/או התעלות יהיו מיוחדות ב

 ידי הטכנאים.-מוגנים בפני פגיעה מקרית על

הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח )או עם רשום קריאה( והפסקתם  ה.

 דקות. 105לאחר השהיה של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מבנה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר  בצורה  ו.

לא עבודות מורכבות והפתחים בתא יהיו מרוחקים זה קלה ומהירה ל

 מזה.

 

 משקופים "עוורים" 2.10

סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י   

מ"מ וצורתו תתואם עם  2.0המזמין. המשקוף העיוור יהיה מפלב"ם בעובי 

 .ותהיה על פי דרישותיו האדריכל

למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למנוע  ,שים לב

 עיוותו.

 

  )"עוטפים"( משקופים חיצוניים 2.11

במסגרת המתכתית של הדלת )מראש(  ויחוזקוהמשקופים ה"חיצוניים" יותקנו   

 כדי למנוע תזוזה ביציקתם.מ'  1.0 -בתחתיתם ובגובה של כ

 אופןהקבלן להדריך את המזמין על  באחריותהמשקופים ימולאו בבטון ו

 יציקתם.

בכל תחנה על"פ מדידת קיר החזית  ויבוצעועומקם רוחב המשקופים החיצוניים   

 .וצורתם תקבע ע"י האדריכל באופן נפרד

במידה ולוח הפיקוד ימוקם ליד דלת המעלית, המשקוף יחד עם לוח הפקוד, יכסו   

 את כל רוחב הפתח בבניה.

ריכל, לוח הפיקוד יופרד מחזית המעלית ויותקן במקום שיקבע לפי דרישת האד  

 ללא כל שינוי במחיר והקבלן ידרש להתקין את כל הנחוץ )"תקנית"( לשם כך.

 

 להפרדה ורשתות קורות הרמה וקורותווים,  2.12

קורות הפלדה להרמה הווים ועבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל   

לרבות  ההפרדה בפיר לחיזוק הפסיםואמצעי וכן את כל קורות  הפיר בתקרת

 ההפרדה בבור ולכל גובה הפיר לפי הצורך.

 

 

 מניעת רעידות בתא  2.13

 הסידורים הבאים: יבוצעו  

קירות וגג התא, כנפי דלתות התא )במקום שאפשר( ודלתות הפיר ימרחו  א.

מעבי הפח  בשכבות חומר בולע רעשים. עובי השכבה  כפול )לפחות(

 שעליה היא מרוחה.

מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף יהיה במרכז הכובד של התא  ב.

 והמשקל הנגדי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה: ג.

 התא יורם לאמצע הפיר ונעליו יוסרו. -

יתווסף משקל בתא )בתחתיתו בתוך סל מיוחד( כך שרצפתו תהיה  -

הפיר לסף דלת התא ישאר לפי אופקית והמרחק בין סף דלת 

 המתוכנן.

 תחוזקנה.המשקלות הנוספות  -

עם גמר ביצוע האיזון, יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות של  -

 הקבלן בדבר ביצועו.

 

 מניעת רעש ורעידות 2.14

 הסידורים הבאים: יבוצעו  

דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע"י  .א

פז" -" מתוצרת "אסקר54מריחת שכבת חומר ביטומני כדוגמת "פזופון 

 או שווה ערך בעובי כפול מעובי הפח.

 המנוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבנה )ע"י הקבלן(. ב.

 הבצוע יותאם גם לדרישות יועץ האקוסטיקה. ג.

    

 מספור המעליות בקומות 2.15

 במספר כפי שיקבע המזמין.  ובכל קומה  כל מעליתעל הקבלן נדרש למספר   

המספור יבוצע כאמור מעל כל דלת )או לצידה לדרישת המזמין( באמצעות   

 קיימא הכל כפי שיקבע המזמין.-ספרות  גדולות וברורות מחומר בר

 

 פיגומים להרכבה 2.16

 בו לצרכיו.  המזמיןהקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש   

בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין, הקבלן יפרק את הפיגום ויפנה אותו 

 מהאתר.

 

 

 תאור הדלתות והתא .3

 

 אוטומטיות אופקיותדלתות  3.1

 הדלתות אוטומטיות.  

 . מ"מ 1.5של הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימלי   

כפול הדלתות  מותזות בחלקן הפנימי בחומר נגד רעש. עבי החמר נגד רעש יהיה   

 מעבי הפח לכנף. לפחות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

דלתות הפיר נפתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחד לפתיחה   

וסגירה. הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה עשוי ב"מתיחה 

ש. הדלתות בעלות "בופרים" עשויים גומי ותצויידנה במנעול קרה" או מלוט

אלקטרומכני לפי התקן והדרישות. בכל דלת פתח קטן )עם טבעת פלב"ם( 

למפתח מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך. סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת 

 ויותקן על חיזוקים המתאימים לנשיאת העומס הנדרש גם בלי צורך ביציקתו.

 ועם מגע ומנעול. ת עם חבור מכני עם סגירה עצמיתאגפי הדל  

האשור הסופי למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה ינתן ע"י המזמין רק   

 לאחר הגשת התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל.

הקבלן יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון   

ת וכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות. כן יותקנו פחי כיסוי בתוך הפיר של הדלתו

 וסולם ירידה לבור. ולכל גבהו ובין הדלתות

 

 

 א לנוסעיםת 3.2

התא בהתאם לתכניות. התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס   

תפיסה, נעלי הולגודל. על המסגרת מורכבים: מנגנון התליה של הכבלים, מתקן 

 מנגנון הדלת האוטומטית, מנגנון השקילה ועקומה נעה. התא,

 .מ"מ לפחות 2.0פלדה דקופירט בעובי קירות התא בנויים מפח   

תאורת  ה,תאורהובתוכה תותקן  תתאים לנשיאת שני אנשים לפחותתקרת התא   

מפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות וחרום ה

 על גג התא.

ת לתקרת התא, תותקן תקרה מונמכת שצורתה והחומר ממנו בנויה,יקבעו מתח  

 ע"י האדריכל.

 מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.  

הנורות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה ניתנת   

 לפרוק בנקל.

 ים מתאימים מתחתיו.מ"מ לפחות עם חיזוק 4.0מפח פלדה בעובי רצפת התא   

 .סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה  

התא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה   

כאשר הדלת  לתא )רגישותו ניתנת לכוון( שתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס

 ים.אלקטרי-נסגרת. בכניסה, על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו

מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מנוע חשמלי. פעולת הסגירה   

 והפתיחה הסופית איטית יותר, כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח   

 את הדלת ביד מהתא.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

דלתות התא והפיר, יתוכננו ויבוצעו כך "השדות" ברצפת התא וכיסויה וסיפי   

שיתאימו להעמסה באמצעות מלגזה ידנית המפעילה עומסים נקודתיים מתחת 

 לגלגליה.

 

 תקנים, מתקני בטחון ומקדמי בטחון .4

 

 תקנים 4.1

 )האחרון( ותקני  הנגישות המצוינים. 2481המעלית תיבנה לפי תקן   

גדורים, רשתות הפרדה, )בין מעליות,  הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר,  

בין תא למשקל נגדי( וכו', יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, גם אם לא 

 צוין במפורש במפרט.

 

 מפסיק זרם סופי 4.2

מופעל ע"י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או   

 זרם סופי תקני.בתחתונה. הזרם יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק 

 

 

 מ"ז פיקוד 4.3

מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית.   

יתר על כן יותקנו לחצנים לשרות על גג התא. הלחצנים הנ"ל פועלים במכסימום 

מטר מגג התא לבין תקרת הפיר. כן יותקנו מפסיקי זרם  1.8עד מרחק של 

 סופיים במעגלי הפיקוד.

 

 פגושות 4.4

 דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על יסוד פלדה.  

יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה, ניתן יהיה להנמיכם   

מבלי הצורך לקצר את כבלי ההרמה )קיצור הכבלים בפעם הראשונה, בין אם 

 חשבונו(.-ועלבוצע בתקופת האחריות ו/או אחריה, יבוצע ע"י הקבלן 

 

 מנעולי הדלתות 4.5

המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי.   

הלשונות מפלדה. המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך 

ואבק. רק דלת שמאחוריה חונה התא נתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים ע"י 

 .ע"י מפתח מיוחדעקומה נעה. כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פעמון אזעקה 4.6

לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא. הפעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב   

מחוץ לפיר ע"י הדלת או במקום אחר אשר ידרש ע"י המזמין. לחצן האזעקה 

 מפעיל את מערכת האינטרקום.

. למגעון יהיו בלוח הפיקודלחצן האזעקה יכיל מגע נוסף המפעיל מגעון  ! שים לב  

בינם לבין מערכת "מגעים יבשים" נוספים שהמזמין יוכל להתחבר  שניפחות ל

 בקרת המבנה.

 

 ווסת המהירות 4.7

יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה   

 למהירות הפעלתו לפי התקן.

 .את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה  

 לבדיקה.לווסת, נעיץ נוסף מיוחד   

 

 מתקן תפיסה 4.8

בנוי בהתאם לתקן. מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות   

 הפעלתו לפי התקן.

 המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.  

 

 

 מקדמי בטחון 4.9

 %10של בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה   

 של יצרני המערכות. DUTY TABLES -מעבר למצויין ב לפחות

 

  

 תחילת תקופת האחריות -נספח א' 

 למעלית
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מעלית מספר _________. .1

 

תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות )לאחר אישור מכון  .2

התקנים/משרד העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח 

 הוא: _________ . (תהסתייגושהמעלית נמסרה ללא כל 

 

"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי  8בהתאם להוראות סעיף  .3

 המעלית הנ"ל הינו בתוקף החל מ _________  וזאת לתקופה של ____ חודשים .

 

 

 

 תאריך: _________

 

 

 

 

 _____________   _______________ 

 הקבלן     המזמין  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת 

 ידו.-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על

 

 

 

 שים לב

 תחילת התכנון. לפניעל הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש. לוסטיג 

של  הבלעדיתותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו  לא יתקבלסיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, 

 אינג' ש. לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.

 

 

 

 

  

רשימת   -נספח ב 

 הציוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2:1מ/ש,  1.0ק"ג,  630, ללא כננת F.V.V.V -ב, MRLת מעלי .1

 

   שם היצרן  וארץ היצור טיפוס החלק

   

 

 א. מכונת הרמה )דגם והספק( ______________ _________

 ב. טכודינמו ______________ _________

 ג. אינדוקטור ______________ _________

 ד. מווסת מהירות ______________ _________

 ה מתקן תפיסה   ______________ _________

 ו. פסים לתא ______________ _________

 ז. פסים למשקל הנגדי ______________ _________

 ח. מנעולים ואביזרי דלתות ______________ _________

 ט. אלקטריים-טור תאים פוטו ______________ _________

 י. דלת הפיר ______________ _________

 יא. תא ______________ _________

 יב. מפוחים לאוורור התא ______________ _________

 יג. לוח חשמל ופיקוד ______________ _________

 יד. פגוש ______________ _________

 טו. מראה קומות ______________ _________

 טז. מפעיל הדלת האוטומטית ______________ _________

 יז. אינטרקום ______________ _________

 יח. אביזרים, לחצנים וכו' ______________ _________

 יט. שקילהמערכת  ______________ _________

 כ. F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________ _________

 כא. זמן נסיעה לפי התאור ______________ _________

 כב. משקל נגדי ______________ _________

 כג. צג/מוניטור _______________ __________

 כד. משקל תא משוער _________________________ק"ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ים מתועשים בבניןרכיב - 22פרק 

 

  תקרות סינרים מלוחות גבס 22.01

תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח מגולוון מחוזק לבטון. מרחקים בין  

ס"מ בין אחד לשני בכל כיוון. בחיבור  30-הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים, אך לא יותר מ

והיקף הסינר והתקרה עד לקבלת בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש בכל השטח 

 משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם להנחיות האדריכל.

 

 פני מדידה מיוחדיםאו 22.02

 וכו'  עבודות גבס,  תקרות, סינורים .א 

 מחירי היחידה של עבודות הגבס כוללים גם את כל האמור להלן:  

 פח מגולוונים.קונסטרוקציות נשיאה מפרופילי  -  

ביצוע ועיבוד פתחים לגופי תאורה, ספרינקלרים, רמקולים, מפזרי מזוג  -  

 אויר  וכו'.

 עיבוד פתחים כנדרש בתוכניות. -  

 כל האיטומים למיניהם. -  

 כל הדוגמאות הנדרשות לאישור האדריכל לפי דרישתו. -  

ות בהן כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכ -  

 והנובעות מהן.

 כל התיקונים הנדרשים לפי קביעת המפקח. -  

 כל פרופילי האלומיניום ופרופילי פח מגולוון כמפורט בפרטים בתוכניות.  -  

 הכנה לצבע. -  

כמו כן כוללים מחירי היחידה כל פרט ו/או הוראה המצויינים במפרט  -  

לא נמדדו בסעיף נפרד וש פרטי חברת "אורבונד"ו/או בתוכניות ו/או במ

 בכתב הכמויות.

 המדידה נטו במ"ר בניכוי כל הפתחים. -  

 מחיר סינורי הגבס כולל עיבוד חריצים לאויר חוזר וכן פרט          -

 תאורה  נסתרת.          

 ניקוי התקרות והסינרים לפני המסירה.         -

 כללי .ב 

בתוכניות, כלול במחירי היחידה שבכתב כל האמור במפרט המיוחד, בפרטים,   

הכמויות, לרבות כל פרט ו/או הוצאה המצויינים במפרט ו/או בתוכניות ושלא 

 נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר – 23פרק 

 

, לפי מפרטי יועץ הביסוס והתקנים ת"י 23הכלונסאות יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק  .1

 .1378ת"י , 940

 הקבלן יעסיק על חשבונו מודד שיבצע מדידה ויוציא תכניות סטיית כלונסאות. .2

במקרה של סטיות גדולות מהמותר, כמפורט במפרטים הרלוונטיים, יהיה צורך לבצע  .3

 פרטי תיקון, לפי הנחיית הקונסטרוקציה.

 

 תכנון הפרטים הנ"ל וביצועם יהיו על חשבון הקבלן המבצע.

 
 לונסאות בשיטת המיקרופייליםמפרט לביצוע כ

 

 -כללי: .1

ס"מ ללא הרחבה המבוצעים  45ו  35מפרט זה מתייחס לכלונסאות בקוטר של  א.

בשיטת ההקשה  והסיבוב של ראש קדוח, כאשר הוצאת החומר נעשית באמצעות 

 לחץ אויר.

 הכלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר ומאושר. ב.

 המוצר הסופי. הקבלן יהיה אחראי בלעדית על

 הקבלן אחראי לשיטת קדיחה מתאימה.

ביצוע הקידוח לפי הדרישות, התאמות דרישות הפלדה לתקן, טיב הבטון, 

 היציקה וכו'.

 אין לקבלן זכות להעביר חלק מהעבודה לקבלן אחר.

מחיר היחידה שיקבע למטר אורך כלונס הוא קומפלט וכולל קדיחה, פלדה בטון  ג.

 הכלונס, או שתינתן הפרדה בכתב הכמויות. וכל העבודות בביצוע

 הקבלן ינהל רישום מדויק של מהלך ביצוע העבודה. ד.

הרישום יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע, לא 

 יאושר כלונס אם לא ינוהל רישום מסודר.

 מ'. 25המכונה תהיה מתואמת לקדיחה לעומק של לפחות  ה.

 

 -שות מוקדמות:הכנה ודרי .2

 הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי. א.

 לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי מכני בשטח בו יבוצעו הכלונסאות.

במידה ובשטח העבודה קיים או מבוצע מילוי, יש לערוך מפת עבודות עפר עם  ב.

כל כלונס יהיו התייחסות למפלס הקרקע הטבעי והסופי. נתוני עובי המילוי ב

 בידי המבצע לפני תחילת העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

העומקים המינימאליים הדרושים בהנחיות הביסוס ובתכניות היסודות ימדדו  ג.

מפני הקרקע או ממפלס תחתית הקורות לפי החמור ביותר, הנתונים יהיו בידי 

 "המבצע" לפני תחילת העבודה.

 ו ברשות הקבלן בעת הביצועהנחיות הביסוס ותכנית יסודות מפורטת וברורה יהי ד.

 העומק המינימאלי יקבע בהתאם לרשום בתכניות ולפי הנחיות הביסוס. ה.

במידה והקידוח חודר כיסוי ו/או עורקי חרסית או חללים, יש להוסיף את אורכם  ו.

 לעומק הכלונס כך שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי ההנחיות.

 . בסלע בלבד באורך של מטר לפחותח לצורך סיכום החדירה יחשבו קטעי קידו

 )אלא אם יצוין אחרת במפורש בהנחיות הביסוס(.  

במקרה של מפולות, על הקבלן למלא את הקדוח בבטון ולחדש את הקדיחה  ז.

 לאחר מספר ימים. עלות הבטון שתידרש למילוי חוזר כלולה במחיר הכלונס.

 

 -סטיות מותרות: .3

 פרק זה יפסל. "כלונס" שלא יעמוד בדרישות א.

 בקוטר הכלונס. 10%הסטייה המותרת מציר המתוכנן לא תעלה על  ב.

 .2%שיפוע מקסימאלי של הכלונס לא יעלה על  ג.

 המפקח יוודא דרישות אלו לפני היציקה. ד.

 

 

 

 -הזיון: .4

"כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם יצוין במפורש  א.

 הביסוס.אחרת בהנחיות 

ס"מ  15 -מטר העליונים של "הכלונס" ו 2 -ס"מ ב 10החישוק יהיה בפסיעה של  ב.

 ביתרת כלוב הזיון.

ס"מ, בכלונסאות בקוטר גדול  4ס"מ יהיה  35כסוי הזיון בכלונסאות בקוטר  ג.

 יותר ניתן להגדיל את כסוי הזיון לפי התכנית.

דרו לקורה שמעליהם, כנדרש מוטות הזיון ימשכו ויעלו מעל פני הקידוח ויח ד.

 בתוכניות.

הזיון יעשה מפלדה מצולעת ויחושב לפי הכוחות והמומנטים. כמות הזיון  ה.

מ"מ . כמות הזיון תחושב  14מוטות בקוטר  6המינימאלית הדרושה לכלונס היא 

 עפ"י חוקת הבטון החדשה.

 

 -הבטון והיציקה: .5

 ס"מ. 2אגרנט מקסימלי בקוטר  300 -הבטון יהיה ב א.

 דרוג האגרנטים בבטון יתאים "לבטון משאבה". 6" -שקיעת הקונוס הדרושה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הבטון יצופף בקידוח בעזרת מרטט )ויברטור( מחט, שיופעל מתחתית כלפי  ב.

 מעלה.

לפני היציקה יש לנקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שיווצרו כתוצאה  ג

 מהקידוח.

 .היציקה באמצעות משפך יציקה מאושר ד.

 מידה ויתגלו מים בקידוח תקבע היציקה ע"י המהנדס. ה.

במידת הצורך תבוצע היציקה באמצעות משאבה כשהבטון זורם מתחתית 

 הקידוח כלפי מעלה.

במקרה של חדירה דרך שכבות מלוי תידרש יציקה מתחתית הקידוח באמצעות  ו.

 משאבה ובהתאם לתנאי הקרקע.

 

 פיקוח .6

צמוד של מהנדס אשר יוודא קיום הוראות מפרט זה ויעביר  העבודה כולה תבוצע בפיקוח

למשרדנו רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות, עובי המילוי, עובי כיסוי 

הקרקע ועובי החדירה בסלע. כמו כן יועבר סימון מרכזי הכלונסאות המבוצעים על 

 תוכנית היסודות למהנדס הקונסטרוקציה כתנאי לאישור התוכנית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עוגני קרקע     – 26פרק 

 

 מפרט לברגי סלע

 

 תיאור העבודה .1

מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות ברגים בסלע בפרוייקט חניון מע"ר במודיעין. הברגים 
 יבוצעו במקומות שיסומנו ע"י המתכנן במיקומים המופיעים בתוכנית.

 תנאי הסלע באתר .2

 הטבעי הקים באתר.הברגים וכל שאר העבודות יבוצעו על סלע הגיר 

 בורגי סלע .3

 כללי א.

במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן עבודות על מצוק קיים בעזרת בורגי סלע בעלי 
( המיועדים להתקנה קבועה כמפורט בדוח. ביצוע העבודות DCPהגנה כפולה )

"מסמור קרקע ובירוג סלע" והמפרט הכללי  4.2פרק  940יהיה בהתאם לת"י 
הוראות מפרט זה הינן בתוספת על ההוראות הניתנות  לעוגני קרקע. 26פרק 

 בתקן ובמפרט הכללי הנ"ל.

 הנחיות לתכנון וביצוע העבודה ב.

. הברגים יהיו ברגים קבועים עם הגנה 4.1חלק  940הברגים יבוצעו עפ"י ת"י 
כפולה. פרטי הברגים, מספרם והאורך המוערך שלהם מובאים בתוכניות. האורך 

מ' לפחות  4מ' חופשי +  3הסלע לייצוב מסת הסלע יהיה  המינימלי של בורגי
 בסלע גיר.

 תיאור העבודה

 העבודה כוללת : 

  בניית פיגום/ משטח עבודה בטיחותי לביצוע העבודות כולל התקנים
 להרכבה חוזרת של הפיגום בעתיד לצורך בקרה.

 .ביצוע קידוחים בקוטר ובאורך המצויינים במפרטים/ תוכניות 

 ה של מערכות בורגי סלע בעלי הגנה כפולה של חב' אספקה והתקנ
DYWIDAG  מ"מ או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן , עפ"י  32בקוטר

האורכים , הזוויות והמיקומים המצויינים ובתוכניות ובמפרט, צינורות 
דיוס ואוויר בהתאם להוראות היצרן, פלטות קצה ואומים עם התאמה 

התאם לצורך, שומרי מרווח ומרכז, (, מחברי הארכה ב  15°קונית )עד 
 כובעי מגן וחומרי הגנה כנגד קורוזיה.

  מסוג  670/800או  500/550אספקה והתקנה של ברגי סלע מפלדה בחוזק
DYWIDAG  או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן, בקטרים שונים

 ואורכים שונים עפ"י ההנחיות של המתכנן והיועץ.

  לדרישות המצויינות בנספח זה.דיוס הברגים בדייס צמנטי מתאים 

  אספקה וביצוע פרטי התחברות לקיר ולחזית הסלע בהתאם לדרישות
 )יציקת הכנה לראש הבורג(.

  ביצוע נסיונות שליפה, בדיקת חומרים ותהליך, בדיקות למוצר המוגמר
 וכו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ניסיון הקבלן ג.

ם ויהיה הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע העבודה בתנאי קרקע וגישה קשי
בעל ציוד מתאים. הקבלן וציודו וכן שיטת הביצוע טעונים אישור המתכנן 

והמפקח. האישור לא משחרר את הקבלן מאחריותו והוא יהיה האחראי הבלעדי 
לאיכות העבודה. העבודות יבוצעו לפי האמור במפרט זה , התוכניות המאושרות 

של מהנדס רשום לביצוע והוראות המפקח. העבודות תתבצענה תחת פיקוח 
ורשוי, מנוסה בביצוע עבודות עיגון ובורגי סלע, בשיטות ואמצעים מתאימים 

 לדרישות המפרט. לא תבוצע עבודה באתר בהעדר המפקח.

 מהנדס מטעם הקבלן ד.

הקבלן יעסיק באתר מהנדס מטעמו בעל ניסיון בביצוע בורגי קרקע ועוגנים, אשר 
אישור פרטי המהנדס וכישוריו והעסקתו יהיה אחראי לביצוע העבודה באתר. 
 באתר תהיה כפופה לאישור המפקח.

 תכנון הברגים ה.

עבודת הקבלן כוללת תכנון מבנה הברגים ואביזריהם כחלק מביצוע הברגים. 
שנים לפחות בתכנון  5עבודת התכנון תבוצע ע"י מהנדס מומחה בעל ניסיון של 

גים , הדיסקיות וכו' אשר יאושר בורגי סלע בעומסים הנדרשים כולל תכנון הבר
ע"י המתכנן והמפקח. עבודה זו יכולה להתבצע גם ע"י מהנדס של יצרן או ספק 

של  Fwהברגים באישור מתכנן הפרויקט הנ"ל. בורגי סלע יתוכננו לכוח עבודה 
טון. עבור כל הברגים אורך הבורג החופשי  15של  Fpטון וכוח בדיקה מוכח  10

מטר. הקוטר המינימלי של מוט הבורג  3ר ואורך העיגון מט 4המינימלי יהיה 
. במידת הצורך ועפ"י ממצאי "4מ"מ וקוטר הקדח המינימלי יהיה  32יהיה 

הקידוחים ורמת הסידוק הגלויה בפני המצוק, ניתן יהיה לשנות את אורך וקוטר 
 הקידוחים וזאת באישור המתכנן בלבד.

 חומרים וציוד ו.

העבודה באתר יגיש הקבלן תוכנית עבודה מסודרת שבוע לפני מועד תחילת 
לאתר ומפרט טכני הכולל את כל פרטי הברגים המוצעים להתקנה, שיטות 
הביצוע, הציוד, החומרים, הבקרה ותוכנית העמדה באתר. הציוד להתקנה 

ולבדיקה, כולל מכשירי מעבדה יתאים לביצוע העבודה בהתאם לדרישות. חלפים 
וחזקו באתר על מנת למנוע עיכובים. כל החומרים יהיו תקינים בכמות מספקת י

תקניים, השימוש בהם יהיה לפני תום תאריך התפוגה המצויין על האריזות 
המקוריות. משלוח חומרים ומוצרים לאתר טעון אישור בכתב של המפקח. לא 

 יעשה שימוש בחומרים העלולים לפגוע באתר וסביבתו.

 מוטות ז.

מגפ"ס לפחות  500/550בחוזק  Dywidagפלדת  מוטות הפלדה יהיו מסוג
על כל חלקיו. לא יבוצעו  1735ועיבודם יעשה בערגול חם. הכל בכפוף לת"י 

מ' אלא אם כן יוכח שלא ניתן להחדיר מטו שלם  7 -הארכות בברגים קצרים מ
בשל תנאי האתר. במידה וידרשו מחברים הם יותקנו עפ"י הנחיות היצרן כך 

הבורג לא תיפגם. המחבר יכלול שימוש באומי נעילה  שההגנה הכפולה של
בקצוותיו או שימוש בדבק מיוחד למניעת פתיחה. הברגים על כל מרכיביהם 

מבחינת החומרים ומבנה ההגנה הכפולה כנגד  EN 1537יתאימו לדרישות 
 ( ויאושרו ע"י המפקח.3קורוזיה )טבלה 

 קדיחה ח.

בטיח כי לא נגרמת סכנה ליציבות הקדיחה תבוצע באמצעות ציוד מתאים אשר י
 המצוק )שבירה וערעור של גושי סלע( והקדח המתקבל יעמוד בדרישות הבאות :
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ס"מ. 10 -סטייה במיקום המתוכנן קטנה מ 

  3°סטייה בזווית אופקית או אנכית הנדרשת לא תעלה על  . 

קידוח שאינו עומד בדרישות ייפסל וימולא בדייס והקבלן יידרש לקדוח קדח 
 חר תחתיו.א

 זוויות הקידוח הנדרשות :

  אופקי( ובניצב   0°בורגי סלע לייצוב העמודים הגבוהים ייקדחו בשיפוע(
 לקיר.

  4קוטר הקידוחים המינימלי יהיה" . 

  במידה ובמהלך הקידוח מתגלים שינויים מהותיים בחתך הסלע, יחסית
 למתואר במפרט, או חללים גדולים יש לדווח באופן מיידי למתכנן
ולקבל את הנחיותיו להמשך הביצוע. יתכנו שינויים באורך וקוטר 

 הקידוחים ומוטות הברגים בהתאם לממצאי הקידוחים.

 דייס לעיגון וביצוע הדיוס ט.

הדייס הצמנטי המשמש להעברת הכוח בין דופנות הקדח לבורג יהיה בעל 
בתקן  . הדייס ייבדק כמפורט1סעיף ב 4.1חלק  940התכונות המוזכרות בת"י 

הדן בבדיקות הדייס וכמו כן בבדיקות  31.3.4בסעיף  3חלק  466הישראלי ת"י 
חלקים  26להפרשת מים ובדיקות חוזק בלחיצה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 

. הצמנט להכנת הדייס יתאים 0.40. יחס מים צמנט לא יעלה על 4-ו   3,2,1
בלן יהיה ערוך ויהיה . המים יהיו מי שתייה רגילים. הק1חלק  1לדרישות ת"י 

רשאי להציע שימוש במוספים כימיים שונים לשינוי תכונות מסויימות של 
ומפרט זה. השימוש  896תערובת הדייס הטרי והקשוי  העומדים בדרישות ת"י 

במוסף כלשהו יעשה רק על סמך אישור המפקח. לפני תחילת העבודה יגיש 
 בת המוצעת לאתר.הקבלן דוחות בדיקה של תערובת דייס זהה לתערו

במהלך ההזרקה תימדד כמות הדייס המוזרקת. לא תשולם תוספת על כמות 
מנפח הקדח התיאורטי הריק. הדייס יוזרק  3הדייס השווה לנפח של עד פי 

באמצעות צינורות דיוס מתאימים שיותקנו לאורך הברגים מקצה הבורג הפנימי 
תבוצע השלמת דיוס עד ראש  כלפי חוץ לראש העוגן. לאחר ייבוש הדייס ושקיעתו

הבורג. האזור החופשי של בורגי הניסיון ידוייס רק לאחר ביצוע בדיקות 
 השליפה.

 10 -עובי כיסוי הדייס סביב השרוול השרשורי העוטף את מוט הבורג לא יפחת מ
מ"מ והוא ישמר באמצעות שומרי מרווח שיותקנו לאורך הבורג במרווחים שלא 

 מ'. 1.5יעלו על 

 טח הכנה לראש הבורגמש י.

בפני חזית הסלע סביב קצה הבורג )ראש הבורג( תבוצע יציקה מיוחדת לקבלת 
כוחות הדריכה ופיזורם באופן שווה תחת פלטת הדריכה. היציקה תעשה עם 

תבנית מיוחדת ובאמצעות צמנט מיוחד לקבלת חוזק גבוה שיאפשר את קבלת 
מתון לפני חזית הסלע. במידת  הכוחות הנדרשים. דפנות היציקה יותאמו בשיפוע

 הצורך יש להוסיף פלדת זיון לבטון, עפ"י הנחיית המתכנן.

 בדיקות הוכחה לברגים יא.

ברגים מתוך הברגים שיבוצעו באתר. בברגים אלה  2-בדיקות הוכחה יבוצעו ל
מ'. האזור החופשי ידוייס רק בסיום  1יבוצע דיוס רק באזור העיגון בתוספת 

 ניתוח התוצאות.ביצוע הבדיקות ו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ציוד הבדיקה

מכשירי הבדיקה יכויילו ע"י מעבדה מאושרת לכיול. תאריך הכיול של ציוד 
חודשים לפני מועד הבדיקה.  6-הדריכה ותאי הכוח לא יהיה קדום יותר מ

המפקח רשאי לדרוש כיול חדש המותאם בדיוק לדרישות האתר הנדון. במידה 
ורך לכייל את הציוד ההידראולי. תעודות ומשתמשים במד כוח )מכוייל( אין צ

הכיול יוצגו כחלק מהתיעוד הנדרש לפני תחילת העבודות. כל הציוד יהיה 
ממוספר ומסומן במדבקות כיול. תעודת הכיול תכיל את כל פרטי הציוד הנבדק. 

מדידת הכוחות בברגים צריכה להיעשות באמצעות מד עומס הידראולי , 
מהעומס המקסימלי במהלך כל הניסוי.  0.5%של אלקטרוני או מכאני בדיוק 

מ"מ ובעלי טווח מדידה מינימלי  0.01מדידי התזוזה יהיו בעלי דיוק מירבי של 
של ההתארכות התיאורטית של האורך החופשי של מוט הבורג + חצי מהאורך 
המעוגן. ציוד הדריכה יותקן כך שלא ישפיע על תוצאות הבדיקה. נקודות המגע 

ריכה לסלע יהיו מרוחקות לפחות קוטר אחד מהיקף הקדח. מדידי בין משטח הד
התזוזה יותקנו על התקן מיוחד מחוץ לטווח ההשפעה על העומס על הבורג )קורת 

 ייחוס(.

 

 שיטת הבדיקה

מחזורי העמסה בהתאם למצויין בטבלה הבאה מלבד עוגן ראשון אשר  2יבוצעו 
 בלה הבאה(.לט 1יועמס בששה מחזורים הדרגתיים )ראה הערה 

 2מחזור  1מחזור 

זמן המתנה  (% Pwעומס )
 )דקות(

זמן המתנה  (% Pwעומס )
 )דקות(

10% 1 10% 1 

25% 1 25% 1 

50% 1 50% 1 

75% 1 75% 1 

100% 1 100% 1 

125% 1 125% 1 

150% 1 150% 10,30 (5) 

125% 1 125% 1 

100% 1 100% 1 

75% 1 75% 1 

50% 1 50% 1 

25% 1 25% 1 

10% 1 10% 1 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הערות לטבלה

בורג ראשון יהווה בורג ניסיוני ולכן שיטת ההעמסה תהיה בששה שלבים  .1
)מחזוריים( כאשר כל עומס בטבלה יהווה מחזור שאחריו יורדים שוב לעומס 

דקות בכל שיא של מחזור  5התחלתי ועולים לשלב הבא. זמן ההמתנה הינו 
 הסופיים יקבעו ע"י המפקח בשטח. או עד התייצבות. זמני ההמתנה

זמן ההמתנה בכל שלב יהיה בהתאם לטבלה אך אין לעלות בשלבי העומס  .2
 לפני קבלת ההתייצבות של התזוזות.

מטרת המחזור הראשון הינה לסגור מרווחים ולשפר את תפקוד הבורג  .3
 במחזור השני.

בכל שלב עומס תרשם התזוזה של קצה הבורג לפני ואחרי זמן ההמתנה  .4
 להתייצבות.

יש למדוד את תזוזת קצה הבורג  1.5Pwבכל שלב העמסה מקסימלי בעומס  .5
. יש לרשום קריאות תזוזה בזמנים Ksולחשב את שיעור הזחילה 

 דקות. 1,2,3,5,6,10:

דקות גדולה  t=10דקה לבין  t=1במידה והתזוזה שנמדדה בין הקריאה בזמן  .6
דקות נוספות ולהמשיך  50מ"מ יש להמשיך בבדיקת התזוזה למשך  1-מ

דקות. יש לחשב  60,50,40,30,20,10,6לרשום את הקריאות בזמנים הבאים : 
 את שיעור זחילת העוגן בין הזמנים.

 יחושב באמצעות הנוסחה הבאה :  Ksשיעור הזחילה 

 כאשר :

Ks שיעור הזחילה 

S2,S1 תחת העומס המופעל בזמן  תזוזה נמדדתt2,t1 .בהתאמה 

t .הזמן הנמדד לאחר הפעלת העומס הנדון 

 

 השלמת דיוס בבורגי הניסיון יב.

השלמת הדיוס של האזור החופשי בבורגי הניסיון תבוצע ע"י הקבלן לאחר קבלת 
 אישור מהמפקח.

 נעילת הברגים והתקנת המכסה יג.

טון. ניתן לבצע את  0.5ינימלי של בסיום הבדיקות ינעלו כל העוגנים לעומס מ
הנעילה באמצעות מד מומנט מכוייל בהתאמה לברגים המותקנים. לאחר הנעילה 
יכוסה כל בורג במכסה מיוחד כולל ברגים שעליהם יותקנו תאי כוח. מכסה ראש 

מיקרון לפחות( או ציפוי שווה ערך. עובי  80הבורג יהיה מפלדה מגולבנת בחם )
מ"מ לפחות. המכסה יהודק לפלטת הדריכה ללא  3סה יהיה הדופן של פלדת המכ

גרימת נזקים ובאמצעות חיבור מיוחד החייב להיות אטום למים ולחות. המכסה 
 ENימולא בחומר מונע קורוזיה. חומר ההגנה כנגד קורוזיה יתאים לדרישות 

ויאושר ע"י המתכנן. עם סיום ההתקנה של כל הברגים יגיש הקבלן למפקח  1537
כניות עדות המראות את מיקום ההתקנות של הברגים בציון מיקום הבדיקות תו

 שבוצעו ותוצאותיהן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מפרט לביצוע עוגני קרקע זמניים
 

 :כללי .1
 

 קירות הדיפון יעוגנו לקרקע באמצעות עוגני קרקע זמניים, כמתואר להלן.  .א

 שנים. 2העוגן יתוכנן כעוגן זמני לתקופה שלא תעלה על   .ב

קשורות בביצוע עוגני הקרקע תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מנוסים, ובשיטות העבודות  .ג

ואמצעים מתאימים לדרישות המפלט להלן. כל תהליך העבודה ייעשה בפיקוח צמוד. 

 בהיעדר מפקח בשטח לא תבוצע כל עבודה.

 940פלדת הדריכה, מערכות העיגון, ביצוע הדריכה וההזרקה, יהיו כפופים לדרישות ת"י  .ד

 . 4.2 חלק

על הקבלן להגיש לאישור המפקח פירוט של החומרים, האביזרים והאמצעים שבהם הוא  .ה

מציע להשתמש בביצוע עוגני הקרקע, וזאת בצירוף מסמכים מתאימים המעידים על טיב 

 החומרים והתנהגותם.

 

 :חתך הקרקע באזור העיגון .2

 
 בינוני.חתך הקרקע באזור העיגון מורכב משכבת סלעי גיר בעלי חוזק 

 

 :עומס בעוגנים .3

 
 טון/מ' על פי הצורך. 15 -טון/מ' ל 5רצוי שעומסי שרות מתוכננים בעוגנים ינועו בין 

 

 :קונסטרוקציית העוגנים .4

 
משטח חתך הדייס.  20%ניתן להשתמש בעוגן כבלים כאשר כמות הזיון בעוגן לא תעלה על  א.

יכה תהיה משוכה בקר רפוית מאמצים הכבלים יהיו יחידה אחת ללא חיבורים. פלדת הדר

( ותעמוד בכל דרישות 2מגפ"ס ובעלת הרפיה נמוכה ) 1860ובעלת חוזק קריעה אופייני לכבל של 

 .4.2חלק  940של ת"י 

 
 , בעל עומס שרות.2 -מקדם הביטחון לזיון בעוגן לא יפחת מ ב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בתחום אזור  –קבוצת מיתרי הדריכה, או המוט, יהיו נתונים בתוך צינור שרשורי  ג.

לאורך אזור המתיחה החופשי. יש להבטיח איטום  –חלק  P.V.Cהתפיסה, ובתוך צינור 

 מלא במעבר בין שני הצינורות הללו.

 

 :גיאומטרית העוגן .5

 

מעלות יחסית לאופק. במידה ויש צורך בהרחקת אזור  15העוגן ייקדח בזווית  א.

 . 3˚ה"תפיסה", יהיה שינוי הזווית 

 

 מ'. 1.9-2.1המרחק בין אזורי תפיסה סמוכים יהיה  ב.

 

 מהציר המתוכנן.  3˚סטיית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  ג.

 

במקרה של   2.5˚נים לא תעלה על סטיית מוטות הזיון או הכבלים מציר קורת העוג ד.

 במקרה של כבלים.  5˚ -מוט פלדה      ו

 

מ' ואורך התפיסה  8טון, עומס שרות, יהיה  60אורך התפיסה המינימאלי בעוגן של  ה.

 מ'. 6טון, עומס שרות, יהיה  35המינימלי בעומס 

 

שאזור ה"תפיסה" מ' נטו ולא פחות מהנדרש כדי  12 -אורך עוגן מינימאלי לא יפחת מ ו.

 יהיה מחוץ למעגל הרס אפשרי.

 

 :שיטת הקדיחה .6

 .T-6עפ"י תנאי הקרקע תבוצע הקדיחה תוך שימוש במקדח  א.

 שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן.  ג.

ד.    שיטת הקדיחה תאושר מראש על ידי המפקח אך באם שיטת הקדיחה תגרום נזקים, יהיה 

את הקדיחה, להורות על שינויים ואף להחליף את הקבלן במידת המזמין רשאי להפסיק 

 הצורך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 :תערובת הדייס והזרקתה .7

 יציקת העוגן תבוצע ביום קדיחתו. א.

 4.2חלק  940ב.    חומרי הדייס הצמנטי, ערבולם והזרקתם ייעשו בכפיפות לדרישות ת"י 

. הדייס הצמנטי ייעשה מתערובת של צמנט נקי + מים. הקבלן יגיש את פרטי 118ות"י 

 התערובת המוצעת לאישור המפקח. 

ת. הבדיקה בלחיצה צירי -30ב -חוזק תערובת הדייס ייבדק על כל עוגן רביעי ולא יפחת מ ב.

תיעשה ע"י מעבדה מוסמכת, על חשבון הקבלן. כל הבדיקות תעשינה על פי דרישות ת"י 

: "שיטות לבדיקת בטון טרי" על כל חלקיו בהוצאתו האחרונה של התקן. הבדיקות 26

 .118תבוצענה גם בכפיפות לת"י 

 אטמוספרות. 10 -הזרקת הדייס תבוצע בלחץ שלא יפחת מ ג.

מ' לפחות מציר קיר הדיפון כדי למנוע קשר בין הדייס  1.5פסק במרחק יציקת הדייס תו ד.

 לקיר.

במידת הצורך ובאישור מראש של המהנדס ניתן יהיה להשתמש בחומר מאיץ התקשות  ה.

 בתנאי שנוסה מראש ונבדקו מהירות ההתקשות וחוזקו.

 

 :בדיקת עוגנים .8

 
מגפ"ס חוזק בעליל.  החוזק של שום  22 -בדיקת העוגנים תחל רק לאחר שחוזק הדייס הגיע ל א.

 מגפ"ס. 22 -קובייה לא יפחת מ

 
לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבלן לאישור המהנדס את תוכנית מערכת הדריכה ומהלכה. לפני  ב.

 תחילת 

הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול המגבה ההידראולי ושעוני הלחץ שיבוצעו במעבדה 

 מאושרת.

  
 יכה יימדדו בעיקר פרמטרים של כוח והתארכות העוגן.במהלך הדר ג.

 
מהעוגנים, לעומס מקסימלי של  2%בשלב ראשון ייבדקו על פי קביעת המהנדס,  (1

החוזק הגבולי של פלדלת  80%עומס שרות של העוגן. עומס זה לא יעלה על  150%

העוגן כדי למנוע נזק לפלדה. העלאת העומס והורדתו תיעשה בשלושה מחזורים תוך 

 מדידת ההתארכות בכל שלב: 

  



349 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
מינימום המתנה בדקות  חהגדלת/הקטנת הכו %

 בין הגדלת/הקטנת הכוח
 
 

 התנהגות צפויה   2מחזור  1מחזור 

מעומס   %
 שרות

מעומס  %
 שרות

מחזור 
1 

  2מחזור 
 

12.5 
25 
50 

12.5 
37.5 
100 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

א.  בעומסים נמוכים התייצבות 
 מד  
 לחץ ללא "נפילת" כוח.      

75 
100 
125 
150 

125 
150 
125 
75 

1 
1 
1 
15 

1 
15 
1 
1 

 בעומסים גדולים ירידה במד               ב.
 לחץ עם צורך בתיקונים לצורך     
 קבלת עומס נדרש. 

100 
50 

12.5 

12.5 1 
1 
1 

 במקרה שלא ניתן לייצב את       ג. 1
 העומס כנדרש הרי שהעומס          
 היציב הקודם הוא העומס           
 המקסימאלי הגבולי של העוגן.    

 
 לאחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור המהנדס יינעל כל עוגן בעומס השרות המתוכנן.

 

 עומס השרות.  125% -בשלב שני ייבדקו כל שאר העוגנים ל (2

 העלאת העומס והורדתו תיעשה בשני מחזורים תוך מדידת ההתארכות בכל שלב.

 
הגדלת/הקטנת  %

 2 -ו 1מחזורים הכוח 
 )% מהעומס(

מינימום המתנה בין 
 הגדלת/הקטנת הכוח

 )דקות(

התנהגות 
 צפויה

10 
50 

1 
1 

 כנ"ל

100 1  
125 15  
100 1  
50 1  
10 1  

 
 לאחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור המהנדס יינעל כל עוגן 

 בעומס השרות המתוכנן או עומס קטן יותר על פי החלטת המהנדס.

 
 על פי האינפורמציה שנמדדה לעיל יחושב האורך החופשי האקוויוולנטי  ה.

 של העוגן כדלקמן: 

 
A x E x δ 
L   =   --------------- 
T 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כאשר:
 
  A - .חתך זיון בעוגן 

  E - .מודל אלסטיות של הפלדה על פי היצרן 

  δ - .הדפורמציה האלסטית המקסימלית שנמדדה 

  T - .עומס מקסימלי פחות עומס התחלתי 

האורך החופשי המתוכנן ולא  90% -האורך החופשי האקוויוולנטי בכל עוגן לא יפחת מ

 מהאורך המתוכנן. 110%יעלה על 

 15בנוסף לבדיקות הנ"ל ייבדקו כל העוגנים מפני תופעה של ירידת העומס המשתייר אחרי  ו.

בהתאמה.  8% -ו 6%, 2%המותרת לא יעלה על ימים. אחוז הירידה  10 -דקות, יממה ו

 בתום כל בדיקה יינעלו העוגנים לכוח המתוכנן.

 

 :קורות העוגנים .9

 
 הקבלן יתקין קורת עוגנים יציבה אשר חלקה הנוגע בכלונסאות ייעשה  א.

מבטון מזוין באופן שתיווצר השענה מלאה על הכלונס. תכנון הקורה ייעשה על ידי 

 . התכנון יאושר על ידי המהנדס לפני ההתקנה.1215 - 466"י הקבלן בכפיפות לת

החיבורים בין הקורות יהיו לצורך הרכבה בלבד. לא תורשה העברת מומנטים וכוחות 

 גזירה דרך חיבורים אלה.

 
בקירות הסלארי תבוצע קורת עוגנים סמויה באמצעות הקשחת הקיר על ידי תוספת זיון  ב.

 נאותה.

 :אחריות הקבלן .10

 
הקבלן יעביר לאישור מוקדם של המהנדס את פרטי העוגן שהוא מציע, שיטת הקדיחה,  א.

 התקנה ודריכת העוגן.

 
הקבלן יעביר למהנדס טבלאות ודיאגרמות דריכה לכל עוגן וכן כל חומר טכני הנחוץ  ב.

 למהנדס לבדוק את כשירות העוגנים.

 
רשאי להוסיף על אורך העוגן, כל דרישות המפרט לעיל הן דרישות מינימום. הקבלן  ג.

קוטרו, לחץ הזרקה וכמות הזיון בלבד שיקבל עוגן העונה לכל הדרישות המפורטות לעיל 

 כולל הכוח הנדרש בעוגן.

 
הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של המפקח באתר. כמו  ד.

ים בבית המלאכה, הכל תוך כן יאפשר הקבלן ביצוע פיקוח על מרכיבי העיגון המיוצר

 התראה מראש למפקח על העבודות המתוכננות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 אי עמידה באחד, או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילת או  ה.

 תיקון העוגן, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס.

 

 :מדידה ותשלום .11

 
המתוכנן לעוגן . התשלום יהווה  התשלום עבור כל עוגן ייעשה על פי יחידה ולפי עומס שרות א.

תמורה עבור כל החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגנים, את הפעלתו של הציוד הנדרש 

לקידוח, דריכה, הזרקה וכל העבודות האחרות הנדרשות עד לקבלת עוגן שלם מעוגן בכוח 

 הדריכה כנדרש.

  
 במפרט זה. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע עוגנים מעבר לדרישות המינימום ב.

 
 מחיר קורת העוגנים הגלויה כלול במחיר יחידת עוגן ולא תשולם עבורו כל תוספת.  ג.

 

 עוגני קרקע/סלע קבועים

 :כללי .1

קירות הדיפון יעוגנו לסלע, כנגד גלישה והשפעת רעידת אדמה באמצעות עוגני סלע  .א

 קבועים, כמפורט בהמשך. 

העבודות מתייחסות לביצוע עוגני הסלע תבוצענה על ידי קבלן מקצוען מנוסה מוסמך  .ב

 ורשום ותוך שימוש בשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפרט להלן. 

כל שלבי העבודה ייעשו אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה מלאה של מעבדה  .ג

מוכח בתחום עבודות מוסמכת. המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון 

המתוארים במפרט זה. המפקח יהיה נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי 

 הוראות המפרט, יאשר את סיום שלבי הביצוע ועברות לשלבים הבאים.

 בהיעדר מפקח בשטח אין לבצע את עבודות העיגון.      

ים לדרישות פלדת הדריכה, מערכות העיגון, ביצוע הדריכה וההזרקה, יהיו כפופ .ד

, אלא אם נדרש אחרת במפרט המיוחד להלן, ובכפיפות 13המפרט הכללי, פרק 

 . 4.2חלק  940ובכפיפות לת"י 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח פירוט של החומרים, האביזרים והאמצעים שבהם  .ה

הוא מציע להשתמש בביצוע עוגני הקרקע, וזאת בצירוף מסמכים מתאימים 

 רים והתנהגותם.המעידים על טיב החומ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 :חתך הקרקע באזור העיגון .2

 חתך הקרקע באזור העיגון מורכב משכבת סלעי גיר בעלי חוזק בינוני.

 

 עומס מתוכנן   .3

 טון. 50עומסי שרות מתוכננים בעוגנים ינועו  עד  

 

 קונסטרוקציית העוגנים .4 

ניתן להשתמש בעוגן מוט בודד או עוגן כבלים כאשר כמות הזיון בעוגן לא תעלה על  .א

 ”DYWIDAG“משטח חתך הדייס. מוטות העיגון יהיו מוטות דריכה מתוצרת  20%

או שווה ערך בקטרים מתאימים לקבלת העומס )במקדם בטחון מתאים( בעלי תברוג 

 85/105המוטות יהיה  גס המעורגל עליהם לכל אורכם. החוזק האופייני של

ק"ג/ממ"ר, על פי הצורך. חיבור קטעי המוטות ליצירת אורך  110/125ק"ג/ממ"ר או 

העיגון ייעשה על ידי מופות המותאמים לעומסים הנדרשים, כך שחוזקם לא יפחת 

 מחוזק הקריעה של המוטות. 

הכבלים יהיו יחידה אחת ללא חיבורים. פלדת הדריכה תהיה משוכה בקר רפוית  .ב

( 2מגפ"ס ובעלת הרפיה נמוכה ) 1860מאמצים ובעלת חוזק קריעה אופייני לכבל של 

 .13והנחיות המפרט הכללי, פרק  4.2, חלק 940ותעמוד בכל דרישות של ת"י 

 , מעל עומס שרות.2 -מקדם הביטחון לזיון בעוגן לא יפחת מ .ג

יביו כמפורט העוגן יתוכנן כעוגן קבוע עם הגנה כנגד קורוזיה לכל אורכו ועל מרכ .ד

 להלן:

עטיפת כל מיתר כבל בצינורית מחומר פלסטי אטום למים הממולאת במשחת  •

ועטיפת קבוצת מיתרי הדריכה, או המוט,  בתוך צינור   סיכה מונעת קורוזיה

לאורך אזור המתיחה  –חלק  P.V.Cשרשורי בתחום אזור התפיסה, ובתוך צינור 

 שני הצינורות הללו.  החופשי. יש להבטיח איטום מלא במעבר בין

לתוך החלל שבין קבוצת מיתרי הדריכה, או המוט, והצינורות העוטפים אותם,  •

יש להזריק חומר אנטי קורוזיבי על בסיס ביטומני, אשר ישמור את התכונות 

 האלסטיות הנדרשות, ויבטיח התארכות חופשית של המוטות בעת הדריכה.

י המוצע על ידי הקבלן, תכונותיו ודרכי קורוזיב-פרטים מלאים על החומר האנטי •

יובאו לאישור  -בתוך צינורות העוטפים ולמערכת העיגון התחתונה  -יישומו 

 המפקח במסגרת קבלת האישור העקרוני לשיטת העיגון המוצעת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 גיאומטריית העוגן .5

מעלות יחסית לאופק. מיקום סופי של העוגנים יקבע  18-25 -העוגן ייקדח בזווית של כ א.

 בהתאמה עם מיקום של שכבת סלע יציבה. 

 מ'.  2.5 -המרחק המינימאלי בין אזורי תפיסה סמוכים לא יפחת מ ב.

 מהציר המתוכנן. 3˚סטיית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  ג.

במקרה של  2.5˚סטיית מוטות הזיון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על  ד.

 במקרה של כבלים. 5˚ -מוט פלדה ו

אורך התפיסה המינימאלי בעוגן יהיה בסלע גירי  בלבד ויחושב על פי מאמץ חיכוך  ה.

מ'. האורך  8 -ובכל מקרה לא יפחת מ  3טון/מ"ר במקדם בטחון של  20להרס של 

 יקבע באתר לאחר ביצוע בדיקת העוגנים.הסופי 

מ' לפחות כאשר האורך החופשי צפוי להיות  בתוך  15-20 -אורך העוגן הצפוי יהיה כ ו.

 שכבת חומר קרקע/סלע טבעי. 

 

 :שיטת הקדיחה .6

הקדיחה תבוצע במרווח שבין הכלונסאות. לצורך מיקום העוגנים רווח בין כלונסאות  א.

 ס"מ. 15 -סמוכים יהיה כ

ציוד הקדיחה יתאים לביצוע הקידוחים בעומק ובתוואי הנידרש מהתוכניות. על  ב.

הקבלן לקחת בחשבון  שהקרקע שבה נדרש לקדוח תהיה או עלולה להוות חומר רך 

כגון חרסית, מילוי כולל חרסית, אבני גיר ו/או קרטון רך, ועל מנת להבטיח יציבות 

ר מגן  ו/או דיוס קטעי קידוח בלתי הקדח לאחר קדיחתו ייתכן ויידרש שימוש בצינו

 יציבים, המתנה להתקשות הדייס וקידוח חוזר.

מ' מעוגן  5-קדיחת העוגן ויציקתו תבוצע באותו יום. אין לקדוח עוגן במרחק הקטן מ ג.

 שעות לפני תחילת קדיחה של העוגן הנדון.      24 -שבוצע קודם ויוצק בדייס פחות מ

ריותו המלאה של הקבלן והוא יקדח באופן  שימנע דרדור שיטת הקדיחה תהיה באח ד.   

של גושי אבנים או סחף קרקע כלשהיא. שיטת הקדיחה תאושר מראש על ידי המפקח 

אך באם שיטת הקדיחה תגרום נזקים, יהיה המזמין רשאי להפסיק את הקדיחה, 

 להורות על שינויים ואף להחליף את הקבלן במידת הצורך.

 אפשרות של מים כלואים במהלך הקדיחה.  יש להביא בחשבון ה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תערובת הדייס והזרקתה .7

, 4.2חלק  940חומרי הדייס הצמנטי, ערבולם והזרקתם ייעשו בכפיפות לדרישות ת"י  א.

 לעוגני קרקע.  26 -לעבודות בטון דרוך ו 13ופרקי מפרט הכללי:   118ת"י 

הדייס הצמנטי ייעשה מתערובת של צמנט נקי + מים. הקבלן יגיש את פרטי התערובת         

 המוצעת לאישור המפקח.

בלחיצה  30-ב -חוזק תערובת הדייס ייבדק כל עוגן רביעי ולא יפחת מ .ב

צירית. הבדיקה תיעשה על ידי מעבדה מוסמכת, על חשבון הקבלן. כל 

: "שיטות לבדיקת בטון טרי" 26הבדיקות תעשינה על פי דרישות ת"י 

על כל חלקיו בהוצאתו האחרונה של התקן. הבדיקות תבוצענה גם 

 .118בכפיפות לת"י 

אטמוספרות. הקבלן ישקול  שימוש  10 -הזרקת הדייס תבוצע בלחץ שלא יפחת מ ג.

אטמוספרות על  50בהזרקה כפולה כאשר ההזרקה השנייה תהיה בלחץ גבוה של מעל 

 תסבולת העוגן, תוך יצירת הרחבות צמנטיות. מנת להגדיל את

מ' לפחות מגב קיר הדיפון כדי למנוע קשר בין הדייס  1.0יציקת הדייס תופסק במרחק  ד.

 לקיר.

במידת הצורך ובאישור מראש של המהנדס ניתן יהיה להשתמש בחומר מאיץ  ה.

 התקשות בתנאי שנוסה מראש ונבדקו מהירות ההתקשות וחוזקו.

מפרט כללי לעוגני  – 26צמנטית למילוי וייצוב הקדח תבוצע בהתאם לפרק  תערובת ו. 

 קרקע.

ימים לפחות  4ז.      חוזק הדייס ייבדק ע"י מעבדה מוסמכת. יש להזמין את המעבדה לפני 

 לפני תחילת העבודה.

 

 :בדיקת עוגנים .8

 

 :בדיקה עפ"י נוהל קיים.   8.1

 

מגפ"ס חוזק בעליל.  22 -יס הגיע לבדיקת העוגנים תחל רק לאחר שחוזק הדי א.

 מגפ"ס. 22 -החוזק של אף קובייה לא יפחת מ

לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבלן לאישור המהנדס את תוכנית מערכת הדריכה  ב.

ומהלכה. לפני תחילת הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול המגבה 

 ההידראולי ושעוני הלחץ שיבוצעו במעבדה מאושרת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הדריכה יימדדו בעיקר פרמטרים של כוח והתארכות העוגן. במהלך ג.

מהעוגנים, באופן אקראי, לעומס  2%ד.     שלב ראשון ייבדקו על פי קביעת המהנדס, 
החוזק  80%עומס שרות של העוגן. עומס זה לא יעלה על  175%מקסימלי של 

תיעשה הגבולי של פלדלת העוגן כדי למנוע נזק לפלדה. העלאת העומס והורדתו 
 בשני מחזורים תוך מדידת ההתארכות בכל שלב:

 
 

אחר השלמת בדיקות הנ"ל ובאישור המהנדס יינעל כל עוגן בעומס השרות ל
 המתוכנן.

עומס השרות. העלאת העומס  150% -בשלב שני ייבדקו כל שאר העוגנים ל ה.

 והורדתו תיעשה בשני מחזורים תוך מדידת ההתארכות בכל שלב.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ל

מינימום המתנה בדקות  הגדלת/הקטנת הכח %
 בין הגדלת/הקטנת הכח

 
 

 התנהגות צפויה   2מחזור  1מחזור 

מעומס  %
 שרות

מעומס  %
 שרות

  2מחזור  1מחזור 
 

12.5 
25 
50 

12.5 
37.5 
100 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

א.  בעומסים נמוכים התייצבות מד לחץ 
 ללא "נפילת" כח. 

75 
100 
125 
150 

125 
150 
175 
150 

1 
1 
1 
15 

1 
1 
15 
1 

בעומסים גדולים ירידה במד לחץ עם  ב.
צורך בתיקונים לצורך קבלת עומס 

 נדרש.

100 
50 
12.5 

125 
75 
12.5 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

במקרה שלא ניתן לייצב את העומס  ג.
שהעומס היציב הקודם כנדרש הרי 

הוא העומס המקסימלי הגבולי של 
 העוגן.

הגדלת/הקטנת  %
 -ו 1הכח מחזורים 

2 

מינימום המתנה 
בין הגדלת/הקטנת 

 הכח
 התנהגות צפויה

  דקות מהעומס %

10 
50 

1 
1 

א.  בעומסים נמוכים התייצבות מד לחץ 
 ללא "נפילת" כח. 

בעומסים גדולים ירידה במד לחץ עם  ב.
צורך בתיקונים לצורך קבלת עומס 

 נדרש.

העומס במקרה שלא ניתן לייצב את  ג.
כנדרש הרי שהעומס היציב הקודם 
הוא העומס המקסימלי הגבולי של 

 העוגן.

100 1 

150 15 

100 1 

50 1 

10 1 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור המהנדס יינעל כל עוגן בעומס השרות 

 המתוכנן או עומס קטן יותר על פי החלטת המהנדס.

על פי האינפורמציה שנמדדה לעיל יחושב האורך החופשי האקוויוולנטי של  ו.

 העוגן כדלקמן: 

                   A x E x C 
L   =   --------------- 
                 T 

 כאשר:

A - .חתך זיון בעוגן 

E - .מודל אלסטיות של הפלדה על פי היצרן 

C - .הדפורמציה האלסטית המקסימאלית שנמדדה 

T         - .עומס מקסימלי פחות עומס התחלתי 

האורך החופשי  90% -האורך החופשי האקוויוולנטי בכל עוגן לא יפחת מ 

 מהאורך המתוכנן. 110%המתוכנן ולא יעלה על 

בנוסף לבדיקות הנ"ל ייבדקו כל העוגנים מפני תופעה של ירידת העומס  ו.

ימים. אחוז הירידה המותרת לא יעלה  10 -דקות, יממה ו 15שתייר אחרי המ

 בהתאמה. בתום כל בדיקה יינעלו העוגנים לכוח המתוכנן. 8% -ו 6%, 2%על 

 

 :בדיקה עפ"י נוהל חדש.    8.2

 
 PTI, או המלצות 4.2חלק  940במסגרת מפרט זה ניתן לבדוק את העוגנים עפ"י ת"י 

 האמריקאיות המעודכנות, תוך תיאום ואישור של המתכננים לשיטת הבדיקה.

 

 :קורות העוגנים .9

הקבלן יתקין קורת עוגנים יציבה אשר חלקה הנוגע בקיר ייעשה מבטון מזוין באופן  .א

 שתיווצר השענה מלאה על הכלונס. 

התכנון יאושר על ידי . 1225 -ו 466ב.   תכנון הקורה ייעשה על ידי הקבלן בכפיפות לת"י 

 המהנדס לפני ההתקנה.

 

 :אחריות הקבלן .10

הקבלן יעביר לאישור מוקדם של המהנדס את פרטי העוגן שהוא מציע, לרבות ההגנה  א.

הכפולה כנגד קורוזיה  שיטת הקדיחה, התקנה, הגנה כפולה כנגד קורוזיה ודריכת 

 המהנדס.העוגן. אין להכניס שינויים בתכנון שאושר ללא חתימת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יעביר למהנדס, לאחר הדריכה, טבלאות ודיאגרמות דריכה לכל עוגן וכן כל  ב.

 חומר טכני הנחוץ למהנדס לבדוק את כשירות העוגנים.

כל דרישות המפרט לעיל הן דרישות מינימום. הקבלן רשאי להוסיף על אורך העוגן,  ג.

ה לכל הדרישות המפורטות קוטרו, לחץ הזרקה וכמות הזיון בלבד שיקבל עוגן העונ

 לעיל כולל הכוח הנדרש בעוגן.

הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של המפקח באתר.  ד.

כמו כן יאפשר הקבלן ביצוע פיקוח על מרכיבי העיגון המיוצרים בבית המלאכה, הכל 

 תוך התראה מראש למפקח על העבודות המתוכננות.

חד, או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילת או תיקון העוגן, אי עמידה בא ה.

 הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס.

 כל אישור ע"י המזמין לגבי העוגן לא יפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לגבי המוצר. ו.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

 

 

 

 

 3ג'נספח 

 

 בקרת איכות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח ג'

 בקרת איכות

 מבוא   1

 נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף. 

איכות בפרויקט המופעלת על ידי הקבלן פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת 

)להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך 

 הכולל המיועד להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט.

יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית ליום 

ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל פרסום המכרז 

 בנושא בקרת איכות. 02בדגש לפרק 

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך הקובע. על הקבלן 

 לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה מבחינתו.

ותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל ספקים המערכת כוללת את אחרי

וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצועם של כל סעיפי ההסכם 

 תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.

מסמכי מערכת האיכות נועדה להבטיח שהמוצר הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל 

ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף 

באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד 

 לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.

בלתי נפרד ממערך הקבלן. המערכת  (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

הטכניות המפורטות ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000תפעל על פי עקרונות 

 בפרק זה. 

במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין מערכת הבטחת 

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה לפעילויות מערכת בקרת Assurance Qualityאיכות )

 האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה תהיינה 

 תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ונים יכללו דרישות איכות כמוגדר מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו הש

 במכלול מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות 

שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והארכת משך ביצוע ככל 

 שיידרש.

רות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישי

אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף 

הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך 

 לן .הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקב

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבתה מערכתה הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול

וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע בהתאם להוראות כלל מסמכי 

ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן 

 ו נפרד בגין הנ"ל.כל תשלום נוסף א

 הגדרות 2

 כללי  2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמעות המוקנית להם 

 במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר מטרתה לבקר, מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף 

לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת 

 להבטיח עמידה בדרישות ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

מערך חברה כלכלית לפיתוח מודיעין אל מול  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין 

בקרת האיכות ואשר מטרותיה הינן בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות 

 וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

 מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן.

 מבא"ת  2.5

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות המבוצעות 

 בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

 שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט" .

כאשר , המזמין. המערכת תסופק ע"י בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

היתר הכנסת  ביןבהמשך) מפורטל בהתאם למערכת האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, תפעול

  מטעמו . מי/או ו הקבלן ידי על יבוצעוכול תוצאות הבדיקות ונתוני המדידה(, 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

הלאומית להסמכת מעבדות או " מעבדה  מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות

מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים 

הרלבנטיים לפרויקט שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות 

 ט.ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן בפרויק

 מודד ראשי  2.8

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט.

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית לפיתוח מודיעין. 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות 

 .והמפרטים

מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, ניהול 

 ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח   3.1

העבודה יעילים והתוצר יעמוד תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי 

 בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים שתוצריהם   3.2

 עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר   3.3

 מר.המוג

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

 שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות . 3.4

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיי . 3.5

המפרט למערכת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות של 

 הקבלן.

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

הקבלן, בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית למערך 

חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר 

החברה  שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה. 3מוכח של 

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה  שתמונה על ידי הקבלן

ר גודל דומה לפרויקט החניון ,כאשר לפחות אחד הפרויקטים היה בניית חניון או מבנה ציבור בסד

גדול עם היקפי ביצוע וסוגי עבודה כגון חפירות עמוקות, עבודות בטון, חשמל , מערכות 

 אלקטרומכניות ותשתיות בסדר גודל דומה לפרויקט החניון התת קרקעי.

יקט הינו כי ביצע בקרת איכות בפרויקט אחד לפחות של תנאי לאישור מנהל בקרת איכות בפרו

חניון או פרויקט אחר שווה ערך, בסוג והיקף עבודות הדומה לעבודות המבוצעות בפרויקט החניון 

 התת קרקעי.

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי שטח נוספים בהתאם 

 עבודה בפרויקט .לתחומי ה

 מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.3

בראש מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובכל 

 תחום פעילות בשטח יעמדו בקרי שטח תחומיים )להלן:מבא"ת(. 

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה 

בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות 

 מסמכי החוזה. 

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות מראש לפני מינויים 

 גש בזאת כי הצוות הבכיר יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. ,מוד

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה 

 המתוכנן ע"י הקבלן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות בקרת מפרטת את דרישות הסף מ 1טבלה מס' 

 האיכות .

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל דרישה של 

תוספת מחיר. מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות של המזמין רשאים לפסול גורם 

וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר הנחיה כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, 

זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים או 

 זכות לתוספת תשלום.

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד יסיון )מצטברות(דרישות מינימום השכלה ונ

 

1 

 

שנים לפחות  5מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

בביצוע עבודות עפר, בניית מבנה ציבור/חניון, 

עבודות חשמל , מערכות אלקטרומכניות ועבודות 

תשתיות עם ניסיון בביצוע עבודת בקרה או 

הבטחת איכות  של פרויקט אחד לפחות 

)עבודות חפירה, בפרויקטים דומים למבנה חניון 

 בטון, תשתיות חשמל ומערכות(.

 מב"א

בזמן ביצוע  1

 עבודות עפר

 

שנים  3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות .

בקר עבודות עפר 

 וסלילה 

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של  1

לפחות בעבודות בטון מתוכם לפחות שנה בנושא  

 בקרת איכות.

 בקר עבודות בטון

בכל תקופת   1

ביצוע עבודות 

 גמר

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות גמרים בבניה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות .

 בקר עבודות גמר

משלב תחילת  1

עבודות חשמל 

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות 
מבא"ת עבודות חשמל 

ומערכות 
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מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד יסיון )מצטברות(דרישות מינימום השכלה ונ

 אלקטרומכניות ואלקטרומכניקה

שנות לימוד עם ניסיון בעבודת הכנסת נתונים  12 1

 ותפעול מערכות מחשב

מזכירה/מקלידת 

 מערכתנתונים ל

 לניהול ממוחשבת

 בפרויקט האיכות

 2מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון של   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה .

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות   1

 מודד מוסמך בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.

 

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט 

ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרוייקט ומנהל הבטחת איכות, יתגבר 

ו/או בתחומי בקרה  1הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 

 נוספים. 

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה  1רה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המש

  מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות כי 

ה מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות בטון )בהתאם לניסיון ואיכות עבודת הבקר

 של מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(. 

באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את כמות 

ובהתאם להחלטתם הבלעדית  1צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

 ללא תשלום נוסף לקבלן.  להורות על צירוף בקר איכות נוסף לעבודת המב"א וכל זאת

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את מסמכי  14

 תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי תכנית  3 -המסמכים ימסרו ב 

האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה 

הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות 

שר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות מאו

 בקרת איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.

מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד משלבי 

בפרויקט יכתבו נהלים לכל אחת הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן 

מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט, בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל 

פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי 

 ההסכם .

ך המבוקר של בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהלי

הפרויקט כגון יועץ קונסטרוקציה, חשמל, מערכות אלקטרומכניות, איטום, תשתיות וכו', כל זאת 

לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ/המתכנן הרלוונטי 

 בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

והאישורים, יזוהו באמצעות  שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות

תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות תיוג לקביעת 

פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים את 

קה", יסומנו העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדי

בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת 

 המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:  5.1

 .תיאור כללי של הפרויקט 

 .תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור 

  הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט פרוט המערך

הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, 

 מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 :פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של 

 ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(. צוות 

  מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי

 באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.

 .מודדים שיופעלו בשטח 

 :נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כים לשלבי העבודה ושלבי תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהלי .1

הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב 

 הבקרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. 

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג  .2

פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים  .3

 ים בכל נקודה.משתתפ

 :נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים 

 פירוט דרגות חומרה. .1

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. .2

 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה. .3

 נוהלי בקרה למדידות. .4

 ותדירות  פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג

 הבדיקות.

  נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין

שאר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט 

 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.-מטעם המזמין ,המתכנן

 שתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר, טפסים פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הג

 מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 .נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 

 שינויים במסמכי האיכות   5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר נהלי 

העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או גורמים לאי 

התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור 

 ב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. מראש ובכת

 בקרת מסמכים ומידע  5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך כולל תוכניות 

מך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של העותקים לביצוע, הקבלן יוודא הפצת המס

 הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים , תכנית,  וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, 

זמינים באתר בכל עת. עותקים של יתר המסמכים תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו 

והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי 
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  _________________ 

האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. 

 דכניים.יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא ע

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך כדי יישום 

 הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 מוקדמת בקרה  5.4

 כללי  5.4.1

 העבודה במסמכי בהתאם לנאמר ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת נילפ מוקדמת תבוצע בקרה

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וכפי שיוצג

 המוקדמת הבקרה נושאי  5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונהלי ההסכם, תוכניות דרישות של ולימוד קריאה 

בחינה של דרישות לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה באתר,  כולל האיכות

 צוותי עבודה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

 לאתר )חומרי מילוי, כולל  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור

 כו'(.אישור המפעלים ו

 המפרטים. לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע  5.4.3

 קטע .ניסוי קטע יבוצע ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 .מסמכי ההסכםבכלל  הדרושים והחומרים הציוד ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי

ניסוי,  קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין

 .הנדרשת האיכות להשגת עד

 72 לפחות האיכות מנהל הפרויקט והבטחת לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 ביחס המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן  בין . המבוקרים מהנושאים לכל אחד

המשנה ,  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של הרלוונטי ) מב"א
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וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת יועץ בתחום הייעודי 

 האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי ותוך שלושה ימי עבודה, יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח 

 יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים הבאים:

 מה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.רשי 

 או \או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים לאלמנטים ו\אלמנטים, ציוד ו

 לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.

 .ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט 

 .שיטת הביצוע של קטע הניסוי 

 דיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.כלל הב 

 .ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית אליהם 

 .שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע 

 .מסקנות מקטע הניסוי 

 או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע והאופן \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו

 בה ניתן יהיה למנעה.

 ראישו  5.4.6

 כדין ודינו השוטפת ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת"

 

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים מחוץ לאתר וכו'( 

באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה 

ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו בהתאם 

ייעודים לכל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע למוצג בנהלי הבקרה ה

הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצבות, בתי 

 מלאכה, מפעלים וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת    5.5.2

 רויקט בנושא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני

 . ממוחשבת מערכתהמשנה ואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל ב

 .טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים 

 .התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע 

  הביצוע השונים, בדיקת קרקע לפני תחילת ביצוע לקביעת סוג הפעלת מעבדות בתחומי

וגבולות וכו'(,  200, קורלציה עובר נפה 100%ומיון השתית וקביעת מדד לאיכות הביצוע )

מיון לכל סוגי החומרים בפרויקט ,בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם 

 לדרישות במסמכי החוזה.

  סמכי המודד ,תיעוד כל סוגי המדידות ובדיקה כי כמות בדיקת מ –ביצוע בקרת מדידה

המדידות לכל סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה 

של העבודה בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת את 

 דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.

 על ולבקר את מכלול פעילויות הבקרה ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפ

המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא 

עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג 

עבודה ומיקום בנפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום מסודר של כל 

כי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, והכנת תהלי

 דוחות תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 .דיווח שוטף למנהל הפרויקט, ולמנהל הבטחת האיכות 

 .)הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה 

  .הכנת תיקי מסירה 

 אי התאמות  5.5.3

האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב פתיחת אי התאמה מנהל בקרת 

ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה 

המתקנת הנדרשת, הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד 

ם. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים עם אישורי המתכננים והיועצי

השונים למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה 

ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי 

 . התאמות וכו'

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה 

 להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:
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ר או אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוז – 1אי התאמה מדרגה 

 תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או בתחום סטיות  – 2אי התאמה מדרגה 

 קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע מחדש או סדרה – 3אי התאמה מדרגה 

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל 2משכת של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה מת

 הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת 

 3-ו 2חומרה  איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת

 ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים או 

מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות 

 הבעיות.

טעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות תוצאות פעילויות פיקוח מ

מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה מתקנת". הקבלן יטפל באי 

 ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה על ידי 

 מנהל הבטחת איכות.מנה"פ או 

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה הבלתי 

מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, 

רשאי מב"א להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע  1-2במקרה של אי התאמה מדרגות 

 ן בתיאום עם הבטחת האיכות.התיקו

 תיעוד אי התאמות . 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי מב"א שיתעד 

באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות 

בודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל הע

מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי 

התאמות פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.
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ג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סו

כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד 

 התיקון והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה מתקנת" כהגדרתה 

 ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.-ווחו אף הן עללעיל(, יתועדו, ינוהלו ויד

 נקודות בדיקה   5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של -נקודות

 מערך הבטחת איכות.

שעות  48בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי הבטחת האיכות לפחות -הודעה על קיומה של נקודת

 לפני התרחשותה החזויה.

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב 

 לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל  4דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 

המוגשת נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן הקבלן להגדיר בתוכנית בקרת האיכות 

בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי 

 דרישתם.

למרות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל שלב שהוא לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן 

 כנקודות עצירה.

 נקודות עצירה 5.5.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין -ודותנק

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך  48על התרחשותן 

 פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

של נציגי המזמין,  נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינה

ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך 

, כל דרישה מפרטית 3של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי

וחלקם מחייב רק דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן 

או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות ולמנהל 

שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה  72בהתרעה של  הפרויקט

המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר  4העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )איטום, מערכות אלקטרומכניות,  נקודות עצירה נוספות

 חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל 

ן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבל

מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת 

 לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 

 

ס  פעילות 'מ

  

י נ נ כ ת  םמ

  

ור
ט
ק
רו
ט
ס
ונ
ק

 

 

כל
רי
אד

טי 
ונ
לו
 ר
עץ
יו

 

ו ד ו ק ו תנ ד ו  תנק

ק י ד ר הב י צ  הע

      כללי 1  

 

 דיון ראשון בפרויקט
 

+ + + + 

 

 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות

 

+ + + + 

 

 3התאמה מרמת חומרה -אי

 

+ + + + 

      עבודות עפר 2

 

 00.02בפרק  00.02.02.02ע"פ טבלה 

 במפרט נתיבי ישראל
 +    

      עבודות בטון 3

 

ע"פ התייחסות למבנים בטבלה 

 במפרט מעצ 00.02בפרק  00.02.02.02
 +    

      אדריכלות 5

 

 בתחילת ביצוע טיח

 

+  + 

 

 

 בתחילת ביצוע ריצוף וחיפוי

 

+  + 

 

 

 לפני סגירת תקרות מונמכות

 

+  + 

 

 

 בתחילת ביצוע חיפוי אבן

 

+  + 

 

 

הפרויקט בהתאם להנחיות מנהל 

 ומסמכי ההסכם
+    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ס  פעילות 'מ

  

י נ נ כ ת  םמ

  

ור
ט
ק
רו
ט
ס
ונ
ק

 

 

כל
רי
אד

טי 
ונ
לו
 ר
עץ
יו

 

ו ד ו ק ו תנ ד ו  תנק

ק י ד ר הב י צ  הע

      חשמל 6  

 
בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 

 ומסמכי ההסכם ובין היתר
     

 

 +   +  אישור לוחות חשמל במפעל

 

 + אישור התקנת תעלות

    

 

 + אישור התקנת שרוולים

    

 

 אישור התקנת לוחות

 

+ 
  

+ 

 

 + אישור התקנת גופי תאורה

    

 

 + אביזרי קצהאישור התקנת 

    

 

 אישור גנרטור והתקנתו בשטח

 

+ 
  

+ 

 

אישור חדר גנרטור לאחר ביצוע בידוד 

 אקוסטי
 

+ 
  

+ 

 

 בדיקה ואישור סופי למערכות חשמל

 

+ 
  

+ 

      איטום 7

 

 + בהתאם לפרטי איטום בתוכניות

    

 

 פיקוח עליון 5.5.7

הפרויקט ולהבטחת האיכות באמצעות תוכנת כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל 

בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של 

 הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

נתוני פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א של הקבלן 

של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות במתכונת 

 בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל דוחות בכל מקרה, לא יתקבל 

 הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו.

 ישיבות שבועיות  5.5.8

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי 

הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני 

 תחומים נוספים וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט. 

 24וספות על פי שיקול דעתם בהתראה מראש של כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נ

 שעות.

 קבלה בדיקות  5.5.9 

 הסופי השלב את מהוות כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 למזמין. המוגמר המוצר או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך

ק עמידת העבודה בכל דרישות החוזה בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבד

הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים 

 ובין היתר רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן

 .ההסכם ,דרישות המפרטים ותקנים ישראלים במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות

האיכות תגיש לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת 

 לנציג המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

  דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות מסמכי העבודה

 בהתייחס לכל סוג עבודה .

  .רשימות תיוג 

  .ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  .ריכוז סיורי פיקוח עליון 

 התאמות והליך סגירתן. רשימת אי 

 .כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט 

   התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים , תעודות אחריות , מספרי

 מוצרים וכדומה. 

ור ( וכן מסמכי מק PDFמסמכים אלה יועברו במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 ושלושה העתקים מודפסים.

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 5.6

אשר תתופעל ותתוחזק ע"י אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו כדוחות  2מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי  מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל

מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות 

 ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 דוחות חודשיים 5.6.1

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת 

 הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

 .תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו 

 . שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח 

  בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, קבלה ומסירה שלבי

 למזמין(, מיקומם וסוגם.

  ,)כולל סוגי כשל  תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים

ופעולות מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין 

וער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך מש

 יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

  .תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה 

 .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר 

 פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות 

  ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

 .הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות 

 .תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים שנתגלו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

   לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך 

 

 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע  6

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת תיוג תכלול 

 כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

 לכל סוג החומרים של שתית מקומית. –בדיקות מוקדמות  (1

מקור סוג חומר מילוי מקומי או גרוס באתר או ממוקדמות לכל הבדיקות יבוצעו ויתועדו כל ה (2

קבלת תעודת בדיקה וילוו ב מעבדה מוסמכת ומאושרתהבדיקות יבוצעו ע"י  -חיצוני  אספקה

כולל  מערכת צפיפות ורטיבות+CBR) .לדרישות מסמכי החוזהמעידה על התאמת החומר ה

. בדיקות  (+ מיון החומר קביעת צפיפות אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות לעיבוד

 ן הקבלן.מוקדמות אלו  הינן באחריות ועל חשבו

התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי החומרים )כדוגמא  (3

ביצוע הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד לגריסת חומר חצוב באתר 

 והגדרות של מגרסה ניידת, ציוד לאיטום וכו'(.

רשימת תיוג לכל סוג פעילות  בקר האיכות יאשר כל סוג עבודה באמצעות חתימה על כל  (4

בנוסף לשאר בעלי התפקידים בפרויקט כגון אישור לביצוע והצלחת קטע ניסוי ובקרה 

מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של תקינות השכבה התחתונה לפני ביצוע 

שכבה שמעליה, אישור כי בוצעו כל בדיקות ,מדידות ו/או דרישות נוספות של מנהל 

 רויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון וכדומה.פ

אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג ע"י בקר האיכות תציין כי נסתיימה פעילות  (5

 מסויימת לפני תחילת ביצוע פעילות חדשה/שכבה שמעליה.

בכל אחת מהשכבות :  As-Madeמדידות רישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצוע  (6

 60ס"מ( ,כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל  100סוג חפירה )כל חישוף, עיבוד שתית, כל 

ס"מ( , או כל שינוי בחומר וסוף עבודות עפר . אישור המודד המוסמך כי כל שכבה נבדקת 

 תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

וע אישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יינתן לאחר ביצ (7

ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור הידוק ורטיבות בהתאם לנאמר 

 עבודות סלילה". 51במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה "פרק 

בניגוד לנאמר בכלל מסמכי החוזה כל שכבות המילוי בעבודות נשוא מכרז זה יהיו בהידוק  (8

 .מ"ס  7.5 מקסימלי של עד אבן בגודל יהיה מבוקר בלבד. משכך כל חומר המילוי

בכמות  FWDמודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו מדידות  (9

עבודות  51ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה "פרק 

 סלילה".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה שבוצעה )מיון מעקב שכבות הכנת  (10

, מדידת מודד וכו'( ,סטאטוס מעמד  FWDחומר, תוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות 

 הבדיקה.

בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות הנדרשות לאישור  (11

 החומרים/שכבה מבוצעת.

 

 לפרויקט מידע מערכת 7

 

 כללי    7.1

 תשמש המערכת. המזמין לבקרת איכות מטעםאינטרנטית ייעודית  מערכת תופעל בפרויקט

 האיכות לניהול תשמש המערכת. האיכות ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע

על הקבלן . לפרויקט שנקבעה האיכות לפרוגרמת ובהתאמה השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט

)באמצעות כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף את 

מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך 

 כל תקופת הביצוע של הפרויקט. 

 המסמכים וטעינת האיכות למערכת נתוני כלל הזנת, המערכת ממוחשבת תפעול כי בזאת מודגש

 .חשבונו ועל באחריותו, מטעמו מי או/ו הקבלן ידי על יבוצעו - להלן כמפורט - למערכת הנדרשים

 פירוט המידע המנוהל במערכת  7.2

 :הבאים הנושאים את היתר בין כוללים במערכת האיכות ותהליכי המידע ניהול

 לצורך לביצוע הנדרשות והפעילויות האלמנטים, המבנה עץ, הפרויקט פרטי של הגדרה 

 .הפרויקט השלמת

 ובדיקה חומר סוג כל עבור והדרישות בפרויקט החלים המפרטים הגדרת. 

 עבודה סוג כל עבור הנוהל מסמכי את היתר בין שיכללו והבקרה הביצוע נהלי של קליטה, 

 . נדרשות ומדידות בדיקות וסוגי כמויות הגדרת, תיוג רשימות

 מעבדה. בדיקות הזמנות 

 המוקדמת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול. 

 השוטפת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול. 

 בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד. 

 המסירה ותיקי התקופתיים הדוחות, השוטפים הדוחות תיעוד. 

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת הממוחשבת לניהול 

 אישורי, משנה וקבלני ספקים אישורי, תוכניות מעקב, רק ולא, היתר בין הכולליםהאיכות 

 ,צוותים של הסמכות וניהול מבחן קטעי ביצוע, וחומרים מוצרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תעודות תיעוד, לתוכנה והקלדתן והמדידות הבדיקות תוצאות קליטת, ביצוע ושיטות ציוד 

 תיעוד, התאמות באי הטיפול אחר ומעקב ניהול, התיוג רשימות ניהול, המדידה ומסמכי הבדיקה

 הכל בהתאם לטפסים אלו בסיורים שניתנו ההנחיות והשלמת עליון פיקוח סיורי אחר ומעקב

 יתר של תיוק לצורך במערכת שימוש יעשה כן כמו. במערכת הממוחשבת הקיימים הייעודיים

 המתקבלות שונות הנחיות, לו ומחוצה באתר ישיבות סיכומי הכוללים הרלוונטיים המסמכים

 והטפסים הקבצים, התמונות, המסמכים יתר כל וכן שוטפים דוחות, והמתכננים מהמזמין

 .לפרויקט הקשורים

 מסמכים או תוצאות, נתונים חוסרי אין וכי שוטף באופן מעודכן במערכת המידע כי לוודא הקבלן על

 . במערכת נדרשים

 

 :במערכת הפרויקט הקמת  7.3

 המוגדרים המחייבים המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 בכתב לפנות הקבלן על – סעיפים של גריעה או תוספת או שינוי נדרש בו במקרה. הפרויקט בחוזה

 .אלו התאמות ביצוע לצורך התוכנה של הטכנית לתמיכה

 כל שיפרט באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן לפני תחילת העבודות בפרויקט, על

 עץ את להעביר הקבלן על. הפרויקט לתכנון בהתאמה לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים

 קליטת נתוני הפרויקט לצורך הטכנית של המזמין התמיכה לצוות ידו על שהוגדר המבנים

 את תואם המבנים עץ כי לוודא ,על הקבלןבמערכת הממוחשבת  הנתונים קליטת לאחר. במערכת

 . בפרויקט לביצוע הנדרשות הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים האלמנטים

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

במערכת  האיכות ניהול לצורך המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 הבדיקות תוצאות, ההתאמות אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, הממוחשבת

 .בחוזה המוגדרים והדרישות הנהלים את תואמים המדידות ותוצאות

 לצורך המאושרות התיוג רשימות את של המזמין הטכנית התמיכה לצוות להעביר הקבלן על

 לנוהל בהתאם במערכת הוגדרו התיוג כלל רשימות כי לוודא הקבלן על. במערכת הגדרתן

 ניהול לצורך ישמשו מערכת הממוחשבתב המוגדרים הדיגיטליים התיוג רשימות טפסי. המאושר

 .השוטפת האיכות בקרת

 שיוך כולל, לפרויקט הרלוונטיים הקשר אנשי כל את מערכת הממוחשבתב להגדיר הקבלן על

 .טלפון ומספרי אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי לחברה

 .מוקדמת בקרה  7.4

 השירותים ונותני היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד לצורךהממוחשבת  במערכת ישתמש הקבלן

 טפסים באמצעות יבוצע המעורבים הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים השונים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תהליך. ההתקשרות ופרטי הקשר אנשי, השירות מספק הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים

 כן כמו. למערכת וטעינתם תקן ותווי הסמכות כגון נדרשים מסמכים של צירוף יכלול האישור

 יצרן, ספק כל עבור האישור תוקף וסיום האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך יכלול

 . שירות נותן או

 במסגרת שימוש יעשה בהם והמוצרים החומרים נתוני כל אתמערכת הממוחשבת ל יזין הקבלן

מערכת ב ייעודיים טפסים באמצעות ינוהל והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט

, המסופקים החומר או/ו המוצר פרטי, המספקת החברה פרטי של הזנה ויכלול הממוחשבת

 טווח של והגדרה, והסמכות תקן תווי, בדרישות עמידה אישורי הכוללים מסמכים העתקי

 .אלו לאישורים תוקף קיים בהם התאריכים

 כל כי ויוודא מערכת הממוחשבתב ייעודי טופס באמצעות הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות, הביצוע של תיאור הכוללים הנדרשים הפרטים

ערכת המ באמצעות ולמוצרים לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן

 שהתקבלו הערכים את שיכלול באופן במערכת הבדיקות תוצאות את יתעד הקבלן. הממוחשבת

 ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. הרשמיות הבדיקה מתעודות עותקים ובנוסף בדיקה בכל

 במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו בנתונים שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות

 .השוטפת הבקרה ביצוע

 :שוטפת בקרה  7.5

 :מעבדה בדיקות

 המועסקות המעבדות י"ע הבדיקות וביצוע הבדיקות הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן

 תיעוד. בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט

 :הבאים והתהליכים הפרטים את יכלול הבדיקות

 .הבדיקה הזמנת תאריך

 .בפועל הבדיקה ביצוע תאריך

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק המוצר/  החומר פרטי

 .הנדרשת הבדיקה שם

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בהתאמה. הממוחשבת במערכת ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת

 .הבדיקה לסוג

מערכת ב שבוצעה הבדיקה להזמנת, המעבדה של הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה

 הממוחשבת.

 בכל מעודכנים אליהן הקשורים והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי לוודא הקבלן על

 ח"בדו האיכות ממערכת ההזמנה מספר את כולל המעבדה נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת

 הבדיקה תעודות ושיוך התוצאות והקלדת המערכת באמצעות הבדיקות הזמנת תהליך. הבדיקה

 .ובאחריותו חשבונו על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע

 תאריכי, הנבדק האלמנט נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על 

 המעבדה יציאת טרם מערכת הממוחשבתב יעודכנו, המוזמנות הבדיקות וסוג כמות, הביצוע

 למעבדה טלפונית להודיע הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון בנוסף. בפועל הבדיקות לביצוע

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי חל שלגביה

 :תיוג רשימות  7.6

. מערכת הממוחשבתה באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן

 קיים אינו מסוים וטופס במידה. ההקמה בשלב שהוגדרו דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד

 עד. המערכת של הטכנית לתמיכה המבוקש הטופס של איפיון הקבלן יעביר מערכת הממוחשבתב

 הביצוע תיעוד לצורך ידני נייר בטופס להשתמש הקבלן על יהיה במערכת הנדרש הטופס לעדכון

  .בתוכנה הטופס השלמת לאחר המערכת את ולעדכן לנוהל בהתאם

 :הבאים הפרטים את יכללו הדיגיטליים הטפסים  7.7

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם

 .הרשימה פתיחת תאריך

 .הנוהל מבוצע עבורו מערכת הממוחשבתב לאלמנט קישור

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי

 .המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט לתוכניות קישור

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור

 .As-Made מדידות לקובץ קישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הנתונים כל את וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

 יקושרו'( וכו תמונות, מדידה דפי, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל. הנדרשים

 . הממוחשבת מערכת התיוג לרשימת

 התאמות אי  7.8

 אי של תיאור הכולל מערכת הממוחשבתב ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן

 כולל ההתאמה אי טופס. לסגירתה עד בה הטיפול משלבי שלב לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה

 :הבאים הפרטים את

 .התאמה אי מספר

 .ההתאמה אי חומרת

 .ההתאמה אי על המדווח של ותפקידו שמו

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא

 .ההתאמה אי קטגוריית

 .במפרט סעיף

 .לליקוי אחראי גורם

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ותמונות לקבצים קישור

 .הטיפול וסטטוס המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול שלבי של תיאור

 .ההתאמה אי סגירת תאריך

 התיקון ביצוע, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור התהליך כל כי לוודא הקבלן על

 לאי הרלוונטיים המסמכים כל את לצרף הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועד והסגירה

, לתיקון סקיצה, לתיקון מתכנן הנחיות, תמונות: דוגמת) הטיפול משלבי שלב לכל ההתאמה

 '(.וכו מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות

 ועצירה בדיקה נקודות  7.9

 יכילו הטפסים. במערכת ייעודיים טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן

 על המעידים המתאימים לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה נקודות עבור הנדרש המידע את

 :הבאים הפרטים את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים כל קיום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  האלמנט פרטי

 .המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור

 הספקים אישורי כולל, המוקדמת הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים

 .והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור

 .פתוחות התאמות אי העדר על אישור

 .האלמנט/  המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור

 .ותפקידו המאשר שם

 .האישור תאריך

 :הפרויקט מסמכי ניהול  7.10

 מתועדת בפרויקט האיכות לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי לוודא הקבלן על

 ייעודיים בטפסים שימוש באמצעות האיכות מסמכי את לתייק הקבלן על. מערכת הממוחשבתב

 :היתר בין הכוללים הנדרשים הפרטים את טופס סוג כל עבור ולמלא במערכת הקיימים

 .המסמך סוג

 .המסמך הפקת תאריך

 .גרסה ספרור

 .מטפל גורם

 .המסמך סטטוס

 .המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור

 .כדוח והפקתו המסמך אשרור לצורך הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה

 הדוחות, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 הקבצים כל בצירוף במערכת זו בצורה מתועדים להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים

, מתכננים הנחיות, עליון פיקוח סיורי של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים

 ותקופתיים שוטפים דוחות, רשמיות תכתובות((, RFI מידע בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי

 הביצוע תהליכי עמידת לבחינת מידע כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי על הנדרש מסמך סוג וכל

 .הפרויקט בדרישות והאיכות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בנוסף מב"א יהיה אחראי להעלאת תוכניות הפרויקט למערכת ועדכון גרסאות רציף של התוכניות 

 במערכת הממוחשבת.

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת  7.11

 וטפסים מסמכים ריכוזי בצירוף, מערכת הממוחשבתמה הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על

 :היתר בין כוללים אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי

 .בדיקות המעבדה תעודות של העתקים בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח

 .נלווים ומסמכים תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו

 הטכנית לתמיכה ויפנה, שוטף באופן להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על

 אחראים יהיו הקבלן מטעם המשתמשים. נוספים דוחות להגדיר נדרש בהם במקריםשל המזמין 

 .בפרויקט לגורמים העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים הדוחות הפקת על

 :בתוכנה השימוש על הדרכה  7.12

 הקבלן. ההדרכה במפגשי להשתתף חובה חלה מערכת הממוחשבתב המשתמשים הקבלן נציגי על

 צוות מול מערכת הממוחשבתב בשימוש הקשורים הנושאים את שירכז מטעמו קשר איש ימנה

הטכנית של המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט  התמיכה

 . למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

 :הבאות הפעילויות יבוצעו ההדרכה במסגרת

 .בתהממוחשלמערכת  כניסה פרטי ומסירת המשתמשים רישום

 .השונים בטפסים והשימוש המערכת חלקי של כללית סקירה

 .קבצים וטעינת מסמכים קישור, הממוחשבתלמערכת  המידע הזנת אופן על הדרכה

 .ופעילויות אלמנטים, מבנים עץ הגדרות

 .הממוחשבתמהמערכת  ומסמכים דוחות הפקת

 על, בקרת האיכות מטעמוהקבלן ונציגי  מטעם המשתמשים לכלל מרוכז באופן תתבצע ההדרכה

 הקשר איש עם בתיאום שיקבעו ההדרכה במפגשי נוכחים מטעמו המשתמשים כל כי לוודא הקבלן

 .מטעמו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מערכת שעות הדרכה בחינם לתמיכה ולימוד תפעול ה 20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. הממוחשבת

, מערכת הממוחשבתיתקשה בתפעול ה נשיו בפרויקטאחד מא במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי

שעות הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון החודשי מהתשלום בגין  20שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל 

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220שעות הדרכה נוספות בעלות של 

 :הטכנית התמיכה למרכז פניות  7.13

 של מקרה בכל הטכנית התמיכה מרכז אל לפנות מטעמו שמונה הקשר איש באמצעות, הקבלן על

 הפניה מהות את שיפרט באופן בכתב יעשו התמיכה למרכז פניות. בתוכנה בשימוש בעיה או תקלה

 . הנדרש הטיפול דחיפות ואת

 בתוכנה שימוש תנאי  7.14

 : הבאים לתנאים הסכמה מהווה בתוכנה שימוש

 שימוש רשות ניתנת לקבלן. בה היוצרים וזכויות התוכנה בעלת היא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת

, השירות במסגרת ועדכוניה התוכנה. שהיא מטרה לכל בתוכנה להשתמש שלישי לצד להתיר ואין בלבד

 האנשים או/ו הקבלן של המקצועיים כישוריו במקום באה התוכנה אין. שהם כמות למשתמש ניתנים

 למטרות התאמתם וכן( העדכונים במהלך להשתנות שעשויים) וביצועיה בתוכנה השימוש. מטעמו הפועלים

 אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. בלבד ובפיקוחו הקבלן באחריות הינם, מסוימים שימושים או

. מכך הנובע אחר נזק כל או רווח אובדן הכנסה להפסד, בתוכנה השימוש לתוצאות כלשהו באופן אחראית

 במסגרת רק להעברה ניתן לתוכנה הרישיון. אלה לעניינים החברה כלפי טענה כל על מוותר המשתמש

 או/ו התוכנה, מסוימים ושבמקרים" מדף תוכנת" הינה שרכש שהתוכנה לקבלן ברור. לתוכנה השרות

 כל על מוותר והוא דרישותיו עם אחד בקנה יעלו תמיד שלא שינויים או שגיאות להכיל עלול חדש עדכון

 במהירות שחזור בנות שגיאות/תקלות לתיקון תפעל מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. זה בעניין לחברה טענה

 רק יסופקו, לתוכנה ועדכונים תיקונים, מקרה בכל. לעקיפתן דרך תציע לחילופין או האפשרית

 להעדר אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. העדכון הפצת בעת בשירות הנמצאים למשתמשים

 שינויים בהם מבצעת ואינה, ההפעלה במערכת או הלקוח ברשת, בחומרה בעיות, הקבלן במחשבי וירוסים

 עדכון בהתקנת עיכוב או התוכנה התקנת עקב, עקיף או ישיר נזק לכל אחראית אינה, כן כמו. תיקונים או

 עמדת לרכיבי התוכנה של ישנות גרסאות להתאמת מתחייבת אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. לתוכנה

 . מתקדמות הפעלה מערכות או\ו מתקדמים עבודה

 חיבור של בקיומו ישירות תלויים ביצועיה וכי אינטרנטית הינה המסופקת התוכנה כי יובהר

 המשמשים וההתקנים במחשבים כי לוודא הקבלן על. תקינה בצורה הפועל רחב בפס אינטרנט

 20 של במהירות מידע הורדת שיאפשר מהיר אינטרנט לקו חיבור קיים התוכנה הפעלת לצורך

MB\s 2 של בקצב מידע והעלאת לפחות MB\s לא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת. לפחות 

 .זו דרישה תתקיים לא בהם במקרים התוכנה בהפעלת לשיבושים אחראית תהיה

 בדיקות מעבדה ומדידות 8

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 8.1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הלאומית להסמכת  המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות

מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע 

בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות ברשימת 

 המעבדות המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה.

בצעה ) מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת ל

מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה 

מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה. 

י גורמים במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על יד

 אחרים.

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית להסמכת 

 מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה שאושרה ע"י מנהל 

 הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

ש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת שנעשו באמצעות מודג

מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע 

 הבדיקות השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה .

ש המעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות יהיה "מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד ברא

בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל 

 הבדיקות שהם מבצעים בפועל.

 הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל הבטחת האיכות.

 דיגום ובדיקות  8.2

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה המפורטות 

בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה 

 העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות לאתר, מערך בקרת 

כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. 

היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( יומלצו ע"י 

 ישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות.מערך בקרת האיכות ויובאו לא

בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על כל ריכוזי 

 הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

קות כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל ולרבות בדי

 המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 תוכנית ושכיחות הבדיקות 8.3

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים והמוצרים השונים ולבדיקת 

טיב הביצוע. התוכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי 

מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים ובתקנים הבדיקות ושכיחותן 

 הענייניים.

כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות 

 ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. 

היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה  תוכנית הבדיקות תפרט, בין

להתבצע בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות 

 הנדרשת 

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר ע"י נציג הבטחת 

 האיכות.

 

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות  8.4

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף, 

 ויבחן את עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים. 

מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים ) כגון תרשימי בקרה 

 ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, 

בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים 

התאמה לתקנים ולמפרטים -לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי

 הענייניים.

 מדידות 9

 צוות המודדים  9.1

 של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.בראש צוות המודדים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט מבלי 

פעולה הטעונה מדידה. נוכחות צוותי המדידה  לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל 

 .תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש

צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם שירותים למערך בקרת 

 האיכות של הפרויקט.

כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד מדידות ביחד עם צוות המודדים מטעם מערך 

 הבטחת האיכות.

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.

 מדידותנוהלי ביצוע   9.2

מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח בהתאם לדרישות 

מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות 

והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום 

 רות בעבודות הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים וכלל המערכות בחניון .במרחב וסטיות מות

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  9.3

מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו המופעלים 

 אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל כלי -מכשיר במעבדה יהיה מכויל עלכל 

 מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.

תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות בשטח הפרויקט 

 לבחינה בכל עת.

ות מתאימות המתעדות את תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו הקבלן יתעד וישמור רשומ

בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות ההדרכה ויהיה 

 רשאי להשתתף בהם.

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   10

 כללי  10.1

( ברמת Assurance Qualityהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

 הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  10.2

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע מהסמכויות 

לן ומול הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול הקב

 מערך בקרת האיכות: 

 .לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין 

  בחינת כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד המיועד

 להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט.

  בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות מובהר

בקרת האיכות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת הנתונים של בקרת האיכות. במידה ולא 

 תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של המערכת הממוחשבת.

 הליך. להם המיועד התפקיד לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט המעבדה של האדם כוח בחינת 

 האיכות הבטחת. בפרויקט האדם כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות י"ע יבוצע זה

 המעבדה. צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר רשאית תהיה

  בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת היקף

מספיק לביצוע העבודה עפ"י דרישותיה.  כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרוייקט

מערכת הבטחת איכות רשאית לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך 

בקרת האיכות כולל צוותי המדידה ו/או לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות 

 נדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

  בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, או לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת

לאשר מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע 

בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר,לבחון, לאשר או לפסול את 

 התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.

 ן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך לדרוש מהקבל

 בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.

  מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות

 מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

 של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או במהלך  לקבוע אבני דרך בכל שלב

ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ" נקודת בדיקה" או 

 לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של הקבלן.

  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של קבלני

. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל לעיין ביומני הבקרה, טפסי המשנה שלו

 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

  לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת אנשי

 צוות(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתק

 מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

  לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת

 במפרטים.

 ל מערכת בקרת האיכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת ש

 ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:

  בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם ואופן

 בחינתו בקטע ניסוי. 

   .בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם 

  . בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט 

   בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת

 תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

   בחינת הטיפול באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות

 ת התיקון הנדרש.ונוהלי המעקב עד להבטח

  .בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות 

  בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים  -מסירה

 והתוכניות הרלוונטיות .

  .בחינת אופן אישור ספקים 

  .בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות 

 יוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מ 

  לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי 

הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות 

ת הבטחת האיכות. על צוות הקבלן, מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכ

מעבדת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות 

וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה 

מביצוען נגרמים עיכובים בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי 

עבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של ה

 לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

  להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

קבלן התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי ה

לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי 

 מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא

 הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות בסעיפים אלו לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. 

פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך הבקרה על  כל

העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים ו/או 

 הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 11

 מ"ר. 20לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של  באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד

 

 
 

  



392 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 כניותת תמערכ
 

 רשימת תכניות 

 

 אדריכלות

A-000 תכנית העמדה 

A-010  1תכנית חניון 

A-010-1 1חניון -כנית גמריםת 

A-020  2-תכנית חניון 

A-020-1 2חניון -תכנית גמרים 

A-030  3-תכנית חניון 

A-030-1 3חניון -תכנית גמרים 

A-040  4-תכנית חניון 

A-040-1 4חניון -תכנית גמרים 

A-050  5-תכנית חניון 

A-050-1 5חניון -תכנית גמרים 

A-100 תכנית חניון גג 

A-100-1 גג חניון-תכנית גמרים 

A-200 חתכים 

A-201 חתכים 

A-500 ביתן מדרגות חירום -חניון 

A-901 פרטים 

A-902 פרטים 

 חוברת רשימת מסגרות  

 אלומיניוםחוברת רשימת   

 

 קונסטרוקציה

0577-P-001 תכ' דיפון וחפירה 

0577-P-002 תכ' דיפון וחפירה חתכים 

0577-P-010 תכנית יסודות 

0577-P-020  תבניות -5תכ' רצפות חניון 

0577-P-021  חתכים 5-תכ' רצפות חניון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

0577-P-030  תבניות – 4תכ' רצפת חניון 

0577-P-031  חתכים - 4תכ' רצפת חניון 

0577-P-040  תבניות - 3תכ' רצפת חניון 

0577-P-041  חתכים - 3תכ' רצפת חניון 

0577-P-050  תבניות - 2תכ' רצפת חניון 

0577-P-051  חתכים - 2תכ' רצפת חניון 

0577-P-060  תבניות - 1תכ' רצפת חניון 

0577-P-061  חתכים - 1תכ' רצפת חניון 

0577-P-070  תבניות -ק.קרקע תכ' רצפת 

 

 איטום

BTL-WP-3486-01-01  קרקעי תתתכנית סימון ופרטי איטום 

BTL-WP-3486-01-02 תכנית סימון ופרטי איטום תת קרקעי 

BTL-WP-3486-01-03 תכנית סימון ופרטי איטום תת קרקעי 

BTL-WP-3486-01-04 תכנית סימון ופרטי איטום תת קרקעי 

BTL-WP-3486-02-01  מפלס פיתוחתכנית סימון ופרטי איטום  

BTL-WP-3486-02-01 תכנית סימון ופרטי איטום מפלס פיתוח 

 

 תברואה וספרינקלרים

 -5מפלס חניון  1

    -4מפלס חניון  2

 -3מפלס חניון  3

 -2מפלס חניון  4

 -1מפלס חניון  5

 גג חניון ופתוח 6

 חתך חניון 7

 סכימת מים 8

 

 חשמל

 תכנית תאורה, תאורת חירום וגילוי אש ועשן( -)5חניון  01

 ( תכנית תאורה, תאורת חירום וגילוי אש ועשן-)4חניון  02

 ( תכנית תאורה, תאורת חירום וגילוי אש ועשן-)3חניון  03

 ( תכנית תאורה, תאורת חירום וגילוי אש ועשן-)2חניון  04

 ( תכנית תאורה, תאורת חירום וגילוי אש ועשן-)1חניון  05

 ( מרכז אנרגיה-)1חניון  06
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ( מרכז אנרגיה-)1חניון  07

 70לוח חשמל מרכז אנרגיה מס'  

 60לוח חשמל חלוקה גנרטור מס'  

 50, 40, 30, 20, 10לוחות חשמל  08

 

  

 

 מיזוג אויר

1291-p-1  מערכת אוורור -1מפלס 

1291-p-2  מערכת אוורור -2מפלס 

1291-p-3  מערכת אוורור -3מפלס 

1291-p-4  מערכת אוורור -4מפלס 

1291-p-5  מערכת אוורור -5מפלס 

1291-p-10 חתכים וטבלאות ציוד מערכת אוורור 

 

 מעליות

 57538-1  1כללית למעלית נוסעים לאולם תרבות מס' 

 57539-2 1בניה למעלית נוסעים לאולם תרבות מס' 

 57540-3 2-3כללית למעליות נוסעים לחניון מס' 

 57541-4 2-3למעליות נוסעים לחניון מס'  בניה

 57606-5 במת הרמה למטבח

 

 

 אלומיניום

 
 

 

וכן תוכניות נוספות אשר תתווספנה לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי 

 להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 כדלקמן:אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב  .1

(. )במקרה של "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  .2
 סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

  'במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס לחברה הכלכליתאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה  .3
   (.)להלן: "המכרז".......................... 

הדרושות לביצוע העבודות, ובחתימתי זו הרי הדפסתי, קראתי ולמדתי את התוכניות המפורטות בנספח זה  .4
הבנה ו/או אי -ו/או איידיעה -מתחייב כי לא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

  .רכניות והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמואחזקה של ת

 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 ייב אותו בכל ענייןהינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לח  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

  'ונספח 

 

 ערבות הגשה 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________  ₪ ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
ולהבטחת  רעות-מכבים-מודיעיןהקמת חניון תת קרקעי במע"ר ל 10/2016מס'   מכרז פומבי עם השתתפותו 

   מילוי תנאי המכרז.

  

המתפרסם על ידי הלשכה  ,יהיהבנלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 דהיינו,) 2016 שנת יוני לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב המרכזית לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__

יהיה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

 מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .6
  יותר לא תחייב אותנו.כל דרישה שתגיע במועד מאוחר ;   ____________מטה עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

  1'זנספח 

 

 תצהיר העדר הרשעות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ז'
 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות-מכבים-מודיעיןהקמת חניון תת קרקעי במע"ר  10/2016מס'   מכרז פומבי 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 מציע(.אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם ה (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים  10במהלך  (ב)
 ים פליליים בקשר עם עבירה פלילית.נגדו הליכ

 ולמעט: כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה,  -"עבירה פלילית" 
עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא 

 עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים  (ג)
בנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ו

 אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  (ד)
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך 

 בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.לנספח  (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.1 -)א(1

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 אותו בכל עניין הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 ולא תאגיד:אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח        
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

  2'זנספח 

 

 זכויות עובדיםתצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'זנספח 

 תצהיר

 (זכויות עובדיםן יבעני)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (כדין שכר מינימום והעסקת עובדים זרים תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3ת או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של לא הורשענו בשתי עבירו כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.הורשענו בעבירה אחת לפי חוק  ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    פומבימכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין
 

 

 

 

 2ח' – 'ח יםנספח

  

  קיום ביטוחיםל יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  

 ביטוחים לקבלן קיום אישור

 מע"ר, מודיעין  -קרקעי -בניית חניון תת

 : _____________ תאריך

 לכבוד

 "( החברה" להלן) מ"בע העתיד עיר מודיעין לפיתוח הכלכלית החברה

                4רחוב המעיין 

 מודיעין

 ומתחייבים בזאת מאשרים"(, המבטח" להלן) מ"בע לביטוח חברה, ___________  מטה החתומים אנו 

 הביטוחים את"( הקבלן" להלן__________________________  ) מבוטחנו עבור ערכנו כי, כלפיכם

כ   ס"קרקעי ציבורי בפרויקט מע"ר, מודיעין ע-בניית חניון תת בגין וזאת זה במסמך להלן המפורטים

 10/2016' מס"( ההסכם" להלן) בחוזה כמפורט"( הפרויקט" להלן) לכך נילוות עבודות כולל ₪ 37,000,000

 : הקבלן עם שלכם

  הקבלן ביטוחי .1

   ממונע או/ו נע כלי וכל הנדסי מכני בציוד משימוש כתוצאה שלישי צד לרכוש נזק ביטוח       1.1
   כל או הנדסי מכני ציוד או/ו מכבשים, טרקטורים, מלגזות,  ניידים מנופים לרבות, אחר             
  מי או/ו הקבלן ידי על הפרויקט לאתר המובאים, מנועי רכב ככלי המוגדר אחר כלי             
 .הביטוח ולתקופת למקרה,  לתובע ₪ 1,000,000 -מ יפחת שלא אחריות ובגבול  מטעמו             
  נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             
 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען רעד והחלשת             

 
  חובה אין אשר הנדסי מכני ציוד לרבות מנועי רכב בכלי השימוש עקב גוף נזקי ביטוח      1.2 

   שלא אחריות בגבול חובה ביטוח במסגרת לביטוח ניתנים לא או/ו חובה בביטוח לבטחם             
 . הביטוח ולתקופת, מקרה, לתובע ₪ 4,000,000 -מ יפחת             
 בציוד. מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             

 
 , פריצה, אדמה רעידת, טבע נזקי לרבות" מורחב-אש" או" הסיכונים כל" במתכונת ביטוח       1.3

  וכן  תבניות, פיגומים, מתקנים, מכונות, עבודה כלי, קל עזר ציוד,  לכלים בזדון ונזק גניבה            
     לאתר שהובאו אחר ציוד וכל הפרויקט באתר זמניים ומשרדים מכולות, מחסנים            

  כחדש ערכם לפי, שלו המשנה קבלני כולל – עבורו או/ו מטעמו או/ו הקבלן  י"ע הפרויקט            
 (.מהפרוייקט חלק והמהווים לאתר המובאים וציוד חומרים למעט )            

 
  , טרקטורים, אופניים יעים, מחפרים:  כגון) הכבד הנדסי-המכני הציוד כל ביטוח 1.4 

  המובא'( וכו מערבלים, משא מעליות, הרמה מתקני, צריח ועגורני מנופים, מכבשים             
 ( ה"צמ" )הנדסי מכני ציוד לביטוח פוליסה"ב, הפרויקט הקמת לצורך הפרויקט לאתר             
  ורעידת טבע נזקי, גניבה, פריצה, זדון נזקי, תאונתי ארוע כל כנגד, כחדש ערכם לפי             
  הוצאות לכסות יורחב הכיסוי. וממנו הבניה לאתר הציוד הובלת נזקי, אדמה             
 .כלי כל משווי 5% – מ יפחת שלא בסך נזק לאחר הציוד הובלת/גרירה/חילוץ             

 

    אחריות בגבולות" מעבידים חבות לביטוח פוליסה"ב עובדיו כלפי הקבלן של חבותו ביטוח    1.5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  הקבלן של חבותו ביטוח  שתכלול הביטוח תקופת לכל ה"ובס למקרה ₪ 20,000,000 של          
 .הפרויקט באתר בשירותם הנמצא אחר אדם כל כלפי או/ו         
  פתיונות, עבודה שעות, ובעומק בגובה עבודות בדבר הגבלה כל יכלול לא זה ביטוח         
 .               נוער העסקת וכן ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, ורעלים         
 או/ו רשות מקרקעי ישראלו/או  החברה שם את לכלול יורחב ל"הנ בפוליסות המבוטח שם         
  עיריית
  מי או/ו הקבלן מעובדי מי כלפי עליהם לחול העלולה חבות בגין רעות מכבים מודיעין         
 .משפט בית החלטת   פ"ע כעובדיהם יחשבו ואלו במידה המשנה קבלני מעובדי         

 

 המוצר( אחריות) חבות ביטוח      1.6

   או/ו החברה של לרכוש או/ו לגוף שיגרמו נזקים בגין הקבלן של חבותו את המבטח ביטוח          
  פי על כהגדרתם פגומים המוצרים ההיות עקב ₪ 8,000,000 של אחריות בגבולות שלישי צד           
 (".חדש נוסח) 1968 הנזיקין פקודת פי ועל" 1980 – פגומים למוצרים האחריות חוק"           
  כל או, הקבלן ידי על המבוצע פרויקט חלק/הפרויקט הינו זה ביטוח לעניין" מוצר"           
  ממנו נפרד בלתי חלק והמשמש בפרויקט הורכב או שהותקן' וכו ציוד/מתקן/רכיב/פריט            
 . הקבלן י"ע כלשהוא שירות לו שניתן או תוקן או או שטופל/ו            

  
  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה            
 .  המבוטח מיחידי            
  נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח            
 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על            
 .הפרויקט תחילת ממועד( רטרואקטיבי) למפרע תאריך יכלול הביטוח            

                             

 מקצועית אחריות ביטוח      1.7

  שתוגש דרישה או/ו תביעה בגין מטעמו הבאים כל או/ו הקבלן של דין פי על חבות ביטוח           
  של או/ו שלהם מקצועי מחדל או/ו מעשה בגין הביטוח תקופת במשך נגדם לראשונה           
  פוליסה"ב הפרויקט עבודות בביצוע הקשור בכל, מטעמם מהבאים מי כל של או/ו עובדיהם           
  למקרה ₪ 4,000,000 -מ יפחתו שלא אחריות בגבולות" מקצועית אחריות לביטוח           
  יושר-אי, מסמכים אובדן בדבר הגבלה כל תכלול לא הפוליסה. הביטוח לתקופת ובמצטבר           
 .ביטוח במקרה שמקורו ועיכוב שימוש אובדן, עובדים           
            
  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה           
 .  המבוטח מיחידי           
  או/ו חוזרת לעבודה כיסוי המחריג, זה פרק פי על בפוליסה הקיים חריג כל, ספק הסר למען           
  ונתקבלה שלישי לצד נזק נגרם כי ובתנאי, יבוטל, לקדמות חזרה או/ו החלפה או/ו תיקון           
 .לפיצוי או/ו לשיפוי או/ו לתיקון תביעה או/ו דרישה או/ו הודעה           
   נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח           
 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על           
 .הפרויקט תחילת ממועד( רטרואקטיבי) למפרע תאריך יכלול הביטוח           

 
 
 . הוראות כלליות לכל הפוליסות2
 
  לפי יהיו, דלעיל, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 בסעיפים לעיל הנדרשים לביטוחים הפוליסות נוסחי  2.1
 , מורחב-אש/קבלניות עבודות) הנדרשים הביטוח ענפי לפי" 2013 ביט" פוליסות מהדורת       
                     (.המוצר אחריות, מעבידים חבות, הנדסי מכני  ציוד       
 , מקצועית אחריות ביטוח נוסח לפי יהיה 1.7 בסעיף לעיל הנדרש לביטוח הפוליסה נוסח       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .הצדדים בין שיוסכם אחר חלופי נוסח כל או" 2000 ביט" מהדורה       
        
  הסטנדרטיים הנוסחים לפי יהיו 1.2 -ו 1.1 בסעיפים הנדרשים לביטוחים פוליסות נוסח      
 . המבטח אצל המקובלים      

 

   תאריך  ועד_________   מתאריך  החל  דלעיל הפוליסות בכל הביטוח תקופת  2.2
 (.כלולים התאריכים 2__________ )         
     
 לפי הביטוח יחול, מועד תחילת ההסכם לפני לחברה הקבלן ידי על כלשהם שירותים נתנו אם  2.3

 אם אף, כאמור השירותים מתן תחילת ממועד למפרע המקצועית ואחריות המוצר חבות פוליסות
 .הביטוח תחילת לפני זה מועד חל

 החברה כלפי המבטח של( subrogation) התחלוף זכות על ויתור סעיף יכללו הקבלן ביטוחי  2.4
, המשנה קבלני וכל המפקח או/ו מטעמם מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו

 התחייבה שכלפיו מי כל וכלפי מכוחם ולבאים  העבודות לביצוע הקשורים והיועצים המתכננים
 לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא, לעיל האמור הוויתור. הביטוח מקרה קרות טרם בכתב החברה
 .בזדון

   לב בתום הפרתה או/ו הפוליסה מתנאי תנאי קיום אי פיו על, סעיף יכלל הקבלן בפוליסות  2.5
   מודיעין עירית או/ו י"הרמ או/ו החברה של מזכויותיה יגרע לא, מטעמו מי או/ו הקבלן י"ע        
 .הפוליסות פי על רעות מכבים        

 
       נערך אשר ביטוח לכל קודמים יהיו הם פיו על סעיף יכלל לעיל המפורטים הקבלן בביטוחי  2.6

   ביטוחי לשיתוף דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרת והמבטחת, ועבורה החברה י"ע        
  . החברה        

 
  חבות,  מקצועית אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של החבויות בביטוחי  2.7
  י"רמ או/ו החברה של חבותה את לכסות יורחבו הקבלן ביטוחי פיו על סעיף יכלל( מעבידים       
  מעשה בגין עליהן תחול אשר חבות בגין מטעמן מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו       
  חבות מביטוח לגרוע מבלי וזאת  עבורו או/ו מטעמו הפועלים כל או/ו הקבלן של מחדל או/ו       
 .רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו החברה כלפי הקבלן       
 

  אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של החבויות ביטוחי, ספק הסר למען 2.8
  נזקים) גרר נזקי בגין המבוטח של לחבותו כיסוי יכלולו(  מעבידים חבות,  מקצועית       
 .כאמור גוף/לרכוש נזקים עקב(   תוצאתיים       
 
 
   אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) שלישי צד כלפי הקבלן אחריות פוליסות 2.9
  הקבלן פועל שבו רכוש של חלק אותו למעט, החברה רכוש כי, במפורש יצויין(  מקצועית      
  ביטוחים לעניין, שלישי צד כרכוש ייחשב, הקבלן של והבלעדית הישירה  בשליטתו והנמצא      
 .אלה      
  בהם רשויות או/ו מבנים בעלי או/ו קרקע בעלי רכוש כי ומוצהר מוסכם ספק כל הסר למען      
 .שלישי צד כרכוש כן גם יחשב העבודות ביצוע במסגרת הקבלן פועל      

 
  לצמצם או/ו הביטוח את לבטל רשאי אינו המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי 2.10
  לא, כן לעשות כוונתו על רשום בדואר הודעה לחברה המבטח מסר כן אם אלא היקפו את       
 .כאמור הצמצום או/ו הביטול לפני מראש יום 60 -מ פחות       

 
 .הקבלן הסכמת ללא גם הקבלן ביטוחי פי על זכויותיו את לממש רשאית תהיה החברה 2.11
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

פי האמור -אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על
 באישור זה, והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו.

 

  רב בכבוד

 מ"בע לביטוח חברה__________ 

 

     _________________       _______________________    __________________ 

 תאריך                   החותם תפקיד                      החותם שם                        וחותמת חתימה

 הביטוח חברת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  1נספח ח'

   הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :          

 לכבוד

                          "(החברה" :להלן)החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 
  4רח' המעיין 

 2בניין ליגד סנטר 
 מכבים רעותמודיעין 

  מאחריות פטור מתן על הצהרה:  הנדון

-מכבים-מודיעין ר"מעלהקמת חניון תת קרקעי  ב עבודות לביצוע ______/____  חוזה
 רעות

 בשימושי או/ו בבעלותי אשר הנדסי מכני בציוד שבנדון בעבודתי משתמש הנני כי בזאת להצהיר הריני .א

 .שבנדון בפרויקט העבודות בביצוע אותי המשמשים מתקנים או/ו אחר ציוד כל הגבלה וללא לרבות

 :כדלקמן להתחייב הריני, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

 בגין חבות מכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטר הנני .1

 או עבורי או מטעמי מי או/ו ידי על העבודה לאתר מובא אשר לעיל האמור לציוד נזק או אובדן

 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל, פעילותי לשם

 אחריות מכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטר הנני .2

 או/ו מנהליה או/ו החברה כלפי שיבוב על ומוותר לעיל המוזכר הציוד של גניבה או/ו פריצה לגבי

 בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל שכזה במקרה העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה

 .שמירה חברות כנגד ולמעט

 בגין חבות מכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטר הנני .3

 האמור בציוד שימוש עקב שלישי צד או/ו משנה קבלני או/ו מטעמי מי או/ו שלי ולרכוש לגוף נזק

 זאת כל העבודות באתר פעילותי לשם או עבורי או מטעמי מי או/ו ידי על לאתר מובא אשר לעיל

 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט

 בניגוד, ידי על המועסקים משנה קבלני או/ו מצדי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה ותעלה היה .4

 לרבות מטעמה מי או/ו החברה את לשפות מתחייב הנני, כלשהו שלישי צד או/ו, לעיל לאמור

 בהם שיישאו הוצאה או/ו תשלום בכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה

 .משפטיות הוצאות לרבות

 כאמור, המוצר וחבות מקצועית אחריות לביטוח פוליסות ואחזיק אערוך כי בזה להצהיר הריני .5

 פי על אחריות קיימת בה התקופה כל במשך(, לחוזה 'ח נספח) הקבלן ביטוחי עריכת באישור

 .דין כל פי ועל הפרויקט לביצוע__________  ביום בינינו שנחתם החוזה

 

_________________________                
                    המצהיר הקבלן  ושם חתימה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח ח'
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                                                 "(החברה" :להלן)

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל  ,אני מאשר בזאת
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - מי )להלןאמנה אחראי מטע ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

קים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים דלי
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

"צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 10/2016מס'    יפומבמכרז 

 הקמת חניון תת קרקעי במע"ר 

 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ' טנספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. ליקויים הדורשים -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

ים,תסקיר בטיחות, מראות, פנס -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, 
"בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה 

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

ל התקנות והצווים שנתנו ע – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 
הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים 

ספח )להלן ביחד ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנ
 "הוראות הבטיחות"(.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו 

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו הקבלן ידאג לכך .3

 את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

ו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותי
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.

 ציוד וכלים



413 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב( הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי  .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 תוקף.ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו ב

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן  .8
 וראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.וכו'( הדרוש עפ"י ה

  

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .10
לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן 

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

ם ומתאימים, הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורי .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש. לביצוע העבודה לאחר בדיקה

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו 

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 ות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל.עבוד .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 
והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 
החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 ו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן.הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנ .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןפגע המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
אחרים בהתאם לאמור יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים  .ב

 בהוראות הבטיחות.
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
עבודה של הקבלן נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן ה .23

הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן  .24
שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן  אם

תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 
 שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו.

זה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא במקרה כ
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

לכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של החברה הכ .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב  .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 סוכנת)נפיצה(.עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מ .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות,  .30
 כמפורט בנוהל.

 

 


